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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
přátelé akupunktury,
Česká lékařská akupunkturistická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Slovenská spoločnosť akupunktúry
Slovenskej lekárskej spoločnosti

pořádají

XXIX.
Congressus acupuncturae
Bohemiae et Slovaciae
Česká a slovenská akupunktura –
– tradice, která zavazuje

9. – 11. 6. 2017, Brno

dovolujeme si vás pozvat na pravidelné setkání
českých a slovenských lékařů akupunkturistů. V této
tradici máme na co navazovat, o čemž svědčí již
v pořadí 29. kongres. Za místo konání kongresu jsme
vybrali opět po delší době Brno, tentokrát hotel
Santon u Brněnské přehrady, která je nejvýznamnější
rekreační oblastí Brňanů. Z terasy hotelu je jedinečný
výhled na hladinu a okolí přehrady, které zve
k procházce. Přehrada bude hrát roli i v našem
společenském programu.
Organizační výbor věří, že se podaří uspořádat
kongres na vysoké odborné úrovni a tím vyzývá
autory z našich řad, aby připravili sdělení, jež budou
přínosem k dalšímu rozvoji akupunktury. Rozhodli
jsme se podpořit aktivní účastníky a jejich práci
s přípravou svého vystoupení nebo posteru redukcí
kongresového poplatku.
Kongres je také místem setkání s kolegy a získání další
energie pro práci každého z nás. K tomu jistě přispěje
i bohatý společenský program.
MUDr. Ladislav Fildán
prezident kongresu

MUDr. Milan Stránecký
vědecký sekretář kongresu

Hlavní témata kongresu:

Hotel SANTON
1. informace

www.akupunktura.cz

Akupunktura v moderní medicíně
Akupunktura a civilizační onemocnění
Akupunktura v léčbě bolestivých stavů
a funkčních potíží
Výzkum v akupunktuře, Evidence Based Medicine
Akupunkturní diagnostika
Akupunkturní mikrosystémy
Tradiční čínská medicína v současné akupunktuře
Přidružené akupunkturní techniky
Varia

Vědecký výbor:
MUDr. František Filípek – předseda výboru
–––––– dále v abecedním pořadí –––––––

MUDr. Vladimír Balogh (SK)
MUDr. Ondrej Bangha (SK)
MUDr. Věra Dolejšová (CZ)
MUDr. Ing. Petr Fiala (CZ)
MUDr. Ján Herdics (SK)
MUDr. Oskar Mastalier (CZ-SRN)
MUDr. Milan Môcik (SK)
MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD. (SK)
MUDr. Gabriel Petrovics (SK)
Doc. MUDr. František Pára, CSc. (CZ)
MUDr. Theodor Rosinský, CSc. (SK)
MUDr. Ivan Vondřich (CZ)

Organizační výbor:
MUDr. Ladislav Fildán – předseda výboru
MUDr. Milan Stránecký – místopředseda výboru
MUDr. Daniela Bláhová
MUDr. Helena Čutová
MUDr. Vladimíra Brychtová
MUDr. Lenka Kalinová

Místo konání kongresu:
OREA RESORT SANTON
Přístavní 1064/38
BRNO–Bystrc 635 00
Česká republika
Tel: +420 546 124 444
Info linka: +420 800 12 00 12
E-mail: santon@orea.cz

Rámcový program:

Kongresové poplatky:

Bankovní spojení

Pátek 9. 6. 2017
13. 00 Zahájení
13. 30 – 18.00 Odborný program
18.00 – 19.30 Večeře
20.00 – 22.00 Plavba na lodi po Brněnské přehradě
Sobota 10. 6. 2017
9.00 – 17.00 Odborný program
17.15 – 17.45 Společné zasedání výborů obou
pořádajících společností
17.00 – 19.30 Individuální program – prohlídka
města, wellness hotelu…
19.30 Společenský večer v hotelu Santon
– raut a tanec
Neděle 11. 6. 2017
9.00 – 13.00 Odborný program
13.05 Ukončení kongresu

UPOZORNĚNÍ: platby jsou možné jen bankovním
převodem, nelze platit hotově při prezenci!!!
Pro slovenské účastníky bude na
www.akupunktura.cz uveden eurový účet ČLS JEP

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

Přihlášky:
Upozorňujeme, že přihlášky k účasti pro aktivní
i pasivní účastníky jsou pouze on-line na

www.akupunktura.cz
Ubytování si řeší každý účastník individuálně
s ubytovací službou hotelu – viz pokyny a kontakty
v informaci o ubytování.

Ubytování:
Řeší si každý účastník individuálně s ubytovací
službou hotelu. Cena:
tEWPVMǾäLPWâQPLPKOPDTFTOÓEBOÓ,Ǐ
tEWPVMǾäLPWâQPLPKPCTB[FOâPTPCPVOPD,Ǐ
V ceně je ubytování, bufetová snídaně a jednorázový
vstup do wellness hotelu. Parkování u hotelu zdarma.
Wi-Fi připojení na pokoji zdarma.
Rezervace ubytování – každý individuálně
– nezařizuje organizační výbor. Kontakt na recepci:
Tel.: +420 546 124 833 – rezervace
E-mail: santon@orea.cz

do 28. 2. 2017

po 1. 3. 2017

Člen české a slovenské
akup. společnosti
1900 Kč / 70 € 2500 Kč / 90 €
Aktivní přednášející 1000 Kč / 35 € 1000 Kč / 35 €
Nečlen akupunkturních
společností
2500 Kč / 90 € 3000 Kč / 110 €
Doprovodná osoba
1000 Kč / 35 € 1000 Kč / 35 €
Studenti
1000 Kč / 35 € 1000 Kč / 35 €
Společenský večer a raut v hotelu SANTON 500 Kč / 17 €
PLATBA KONGRESOVÉHO POPLATKU A SPOLEČENSKÉHO
VEČERA DOHROMADY (2400 Kč / 87 €) – pro zájemce
o společenský večer.
Kongresový poplatek obsahuje:
Vstup na odborné přednášky, kongresové materiály,
kávové přestávky, večeři v pátek 9. 6., následně
v pátek 9. 6. večerní plavbu lodí na Brněnské přehradě
s vínem, lehkým občerstvením a hudbou,
oběd v sobotu 10.6. 2017.
Sborník abstrakt bude již tradičně formou odborného
časopisu bulletinu Acupunctura Bohemo Slovaca.
Kongresový poplatek pro doprovodnou osobu
obsahuje:
Večeři v pátek 9. 6., následně v pátek 9. 6. večerní
plavbu lodí na Brněnské přehradě s vínem,
lehkým občerstvením a hudbou,
oběd v sobotu 10. 6. 2017.
Neobsahuje vstup na odborné přednášky a kongresové
materiály, občerstvení v rámci kávových přestávek.
Společenský večer a raut v hotelu Santon 500 Kč / 17 €

Číslo účtu:
500617613/0300
BIC:
CEKOCZPP
IBAN: CZ84 0300 0000 0005 0061 7613
Variabilní symbol: 2517002
Specifický symbol: rodné číslo – NEZAPOMENOUT!

Pokyny autorům:
Aktivní prezentace max. 15 min., diskuze 5 min.,
pozvaní přednášející max. 50 min., diskuze 10 min.
Programový výbor si vyhrazuje možnost přednášku
posoudit a vyčlenit pro přednášející kratší nebo delší
čas než 15 minut.
Abstrakta přednášek a posterů budou přijímána
pouze v elektronické podobě e-mailem. Písmo Arial,
velikost 12, maximální počet znaků 250.
Každá práce musí mít název, pod názvem jméno
autora, adresu pracoviště a e-mailovou adresu.
Prezentace je možná pouze prostřednictvím
dataprojektoru v programu Microsoft Power Point.
Prezentace budou předávány na flash disku
technikům nejpozději 1 hodinu před každým blokem.
Flash disk musí být čitelně označen jménem autora.
Postery: Doporučená velikost posteru:
120 cm výška x 90 cm šířka.
Abstrakta odesílejte na adresu:
stranecky@volny.cz
Uzávěrka abstrakt: do 15. 3. 2017

Prezentace firem:
podmínky na www.akupunktura.cz
Kontakt: MUDr. Ladislav Fildán
info@fildan.cz
+420 777 011 778
MUDr. Milan Stránecký
stranecky@volny.cz
+420 604 296 581
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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
Koní sa kalendárny rok, mnohí z nás sa už tešíme na nastávajúce vianoné dni, na dni odpoinku a rodinných sviatkov.
Prichádza nový rok a nás akajú odborné akupunkturistické
podujatia. Na jedno z najvýznamnejších, XXIX. Congressus
acupuncturae Bohemiae et Slovaciae, vás upozorujeme už v
tomto ísle asopisu.
Nemôžem
vynecha spomienku na uplynulú odbornú
udalos, na prvý roník Šmiralových dní, ktoré sa uskutonili
4.-5.novembra 2016 v Bratislave. Založili sme tak tradíciu odborných tematických podujatí, prvý roník bol venovaný odboru
FBLR z pohadu modernej západnej a tradinej ínskej medicíny. Tomuto podujatiu predchádzal jednodový seminár Gynekológia z pohadu modernej západnej a tradinej východnej medicíny, ktorý sme organizovali v máji 2016. Obidve podujatia boli
úspešné, zúastnili sa ich okrem slovenských akupunktúristov aj
eskí kolegovia. Dvojdový seminár v novembri bol významný
nielen pre spomienku na zakladatea nášho odboru doc. MUDr.
J. Šmiralu, PhD, ale tiež pre odovzdanie pocty doc. Šmiralu významným lekárom akupunkturistom, ktorí s ním spolupracovali
ešte v asoch našej spolonej republiky. Založili sme tak tradíciu
odborných podujatí, ktoré sa budú každorone opakova.
Môžeme tiež gratulova alším šiestim absolventom študijného programu Akupunktúra, ktorí úspešne ukonili v r. 2016
svoje štúdium špecializanou skúškou na Katedre akupunktúry
Ústavu tradinej ínskej medicíny Lekárskej fakulty Slovenskej
zdravotníckej univerzity.
Pre Ústav tradinej ínskej medicíny bola významná udalos
zaiatkom školského roku 2016/2017: V septembri 2016 bola
v Banskej Bystrici, pri Fakulte zdravotníctva SZU, založená
Konfuciova knižnica, ako o tom informovala dekanka FZ SZU
v Banskej Bystrici a prorektorka SZU doc. PhDr. Beáta Frová,
PhD, MPH. Rok predtým, v septembri 2015 zahájil svoju innos
Konfuciov inštitút pri Univerzite Komenského, ako stopädesiata inštitúcia svojho druhu v Európe. Tradiná ínska medicína tak
aj na Slovensku vstupuje do vysokoškolských kruhov. V šk.roku
2017/2018 plánuje ÚTM LF SZU zaháji výubu teórie TM
vo vyšších roníkoch v pregraduálnom štúdiu medicíny na Lekárskej fakulte SZU.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, výbor SSA oz SLS koní
v tomto roku svoje funkné obdobie. V mene Redaknej rady
slovenskej asti nášho asopisu akujem za spoluprácu, za príspevky do asopisu, aj za vynikajúcu organizáciu kongresu vo
Zvolene, ako aj oboch seminárov v máji a v novembri tohto roku.
Verím, že spolupráca výborov našich oboch spoloností bude
pokraova aj po alšie roky, a náš spoloný asopis bude stále
kvalitnejší a zaujímavejší, o samozrejme tiež súvisí s príspevkami, ktoré nám posielate všetci, naši itatelia.
Prajem Vám všetkým do nového roku vea zdravia, úspech v
osobnom živote i na pracovisku a tiež vea kvalitných odborných
podujatí.
Alena Ondrejkoviová
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pôvodné práce

BOLESTI DRIEKOVEJ CHRBTICE A AKUPUNKTÚRNA LIEÈBA
Prim. MUDr. Alena Pagáová, Bardejov
alena.pagacova@gmail.com
ÚVOD
Funkné poruchy a degeneratívne
ochorenia driekovej chrbtice tvoria
v klinickej medicínskej praxi vemi
poetnú skupinu ochorení pacientov.
Funkcia chrbtice a etiopatogenéza
vertebrogénnych bolestí a teda aj
bolesti driekovej chrbtice je interdisciplinárnou tematikou a lekár z odboru fyziatrie, balneológie a lieebnej
rehabilitácie vekým podielom participuje v liebe týchto ochorení.
Z odborov lieebnej rehabilitácie
sa v klinickej praxi využíva hlavne
fyziatria a myoskeletálna medicína
a pomocou diagnostických a terapeutických postupov sa zabezpeuje
diferenciálna diagnostika všetkých
ochorení, u ktorých sú prítomné prejavy funknej poruchy a postihnutie
pohybového aparátu.
Práve vaka týmto diagnostickým
a terapeutickým možnostiam je akupunktúra vemi dôležitým lieebným
postupom v praxi rehabilitaného
lekára.
Bolesti chrbtice sú jedným z najastejších dôvodov ošetrení v našej
ambulancii. Tvoria asi 25% všetkých
ošetrení a postihujú udí bez ohadu
na vek, aj mladých jedincov, ktorí
ešte nemajú žiaden patologický nález pri zobrazovacích vyšetreniach.
V našej ambulancii ošetrujeme s bolesami driekovej chrbtice prevažne
pacientov v mladšom a strednom
veku.
Vo svojej práci sa chcem zamera
na pohad rehabilitaného lekára na
bolesti driekovej chrbtice a možnos
ovplyvnenia lieby akupunktúrou.
V úvode práce sa zaoberám všeobecnou definíciou pojmu bolesti
a následne etiológiou, klinickými
príznakmi, diagnostikou a možnosami lieby z pohadu západnej medicíny a tradinej medicíny. Práve pri
vertebrogénnych ochoreniach a teda
aj bolestiach driekovej chrbtice sa
pomocou diagnostiky poda zásad
západnej medicíny môžeme rozhodnú pre správny terapeutický postup
2



akupunktúrnou liebou bez dokonalej
znalosti diagnostiky TM.
Popisujem viacero možností a prístupov v liebe bolesti driekovej
chrbtice akupunktúrou - použitím
bodov na riadnych dráhach, prístup
k liebe s použitím systému šachovo-svalových dráh, mimoriadnych
dráh, mikrosystém ucha a iných
postupov terapie súvisiacich s akupunktúrou.
BOLES
DEFINÍCIA
Boles je najastejšou ažkosou,
s ktorou pacient navštevuje lekára.
Je to nepríjemná senzorická a emoná skúsenos spojená so skutoným
alebo potenciálnym poškodením
tkaniva.
Akútna boles je väšinou viazaná na nocicepný stimul a má pre
organizmus signálny význam, asto
hne na zaiatku dochádza v mieste
primárneho poškodenia k zápalovej
reakcii. Emocionálne býva spojení
s úzkosou. Akútna boles v pohybovom systéme vzniká po neprimeranej
záaži celkovej alebo iastonej, po
chybnom pohybe alebo úraze. Jej
následkom bývajú blokády na chrbtici, v k boch konatín, akútne ústrely
krné, hrudné a driekové alebo kontúzie, distorzie, luxácia, zlomeniny
a podobne (3).
Chronická boles emocionálne býva spojená skôr s depresiou
a vzniká pokraujúcou nocicepciou,
preažovaním niektorých tkanív
a štruktúr alebo psychických a sociálnych príin pri spolupôsobení
stresu, afektívnych vplyvov alebo
u patologickej osobnosti z poškodenia štruktúr nervového systému a pri
funkných poruchách nervového systému. Chronická boles niekedy nemusí ma anatomický korelát, stáva
sa chorobou sama osebe-„ pamäová
boles“ (3).
PATOFYZIOLÓGIA
Pri bolestivom stimule dochádza k
podráždeniu nociceptorov - voných
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zakonení vláken typu C, ktoré sú
nemyelinizované a mierne myelinizovaných vláken A delta. Aferentnými vláknami sa podráždenie šíri do
miechy a následne do centier mozgu,
kde dôjde k uvedomeniu si bolesti.
Vnímanie bolesti môžu potencova
sympatické vlákna. Vprípade narušenia mechanizmov inhibinej kontroly
vstupu na úrovni zadných rohov miechy môže aj malá algická stimulácia
vyvola intenzívny bolestivý ohlas.
Táto porucha bola opísaná pri neurózach.
Pri poruche kontroly inhibiných
systémov z CNS môže pacient pociova bolesti v celom tele, o sa v klinickej praxi prejaví ako fibromyalgia
alebo myofasciálny syndróm. Ide
o nešpecifické, ažko lokalizovatené
bolesti, ktoré pacient nevie presne
definova (7).
Pri ochoreniach driekovej chrbtice
sa môžu vyskytnú rôzne druhy bolestí, ktoré vznikajú na podklade iritácie rôznych astí nervového systému.
Štruktúry v chrbticovom kanáli:
zadný pozd žny väz, dorzálna as
anulus fibrosus, periost a puzdrá
medzistavcových k bov a samotný
spinálny nerv sú citlivé na boles,
pretože sa tu nachádzajú mechanicky
drážditené receptory a voné nervové zakonenia. Platniky loveka
neobsahujú žiadne nervové vlákna.
Oblas okolo foramen intervertebrale predstavuje vemi významné
miesto pri vzniku bolesti v pohybovom segmente. Môže tu dôjs k mechanickým iritáciám senzitívnych
vláken r. meningeus v kapsule medzistavcového k bu, v zadnom pozd žnom väze a v samotnom spinálnom
koreni. Boles vyvolávajú dislokácie
platnikového tkaniva na uvedené
štruktúry a tieto bolesti by sa dali
oznai ako primárne diskogénne.
Sekundárne diskogénne bolesti
vychádzajú z medzistavcových k bov
alebo chrbtového svalstva.
Okrem mechanických príin v pohybovom segmente príinou bolesti
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môže by aj zmena hodnoty pH alebo
chemického zloženia, napr. chemické
zloženie extrudovaného sekvestra
alebo nedostatoné zásobenie tkaniva
disku môže zapríini nahromadenie
rozpadových substancií, ktoré zmenia
pH základnej substancie.
Bolestivé stimuly vychádzajúce
z ligamentum longitudinale posterius sú tupé a ažko lokalizovatené.
Môžu vzniknú náhle a prudko ako
pri lumbagu alebo nastupova postupne. Bolestivé stimuly chrbtice
sú prenášané pomocou r. meningeus
spinálneho nervu.
Koreová boles je spôsobená
mechanickou a chemickou iritáciou
nervového korea. Spinálny úsek je
najzranitenejšou asou nervovej
dráhy. Pri prolabse disku sú popri
mechanickom útlaku rozhodujúce aj
zápalové reakcie na nervovom koreni
ktorý je edematózne presiaknutý alebo po dlhšej kompresii atrofický (7).
Terapeutickými postupmi rehabilitanou liebou a akupunktúrou
môžeme dosiahnu zmenšenie precitlivenosti nervového korea.
Medzistavcové k by: k bové puzdro, synoviálna membrána a periost
k bových faziet obsahujú popri receptoroch Vater-Paciniho typu hlavne
voné nervové zakonenia.
Zníženie medzistavcového úseku
ako následok degenerácie platniky
je spojené so zmenou východiskovej
polohy postihnutého medzistavcového k bu a aj pri fyziologických
pohyboch môžu spôsobi bolesti
z napínania puzdra. Abnormálne postavenie k bových faziet vedie k nefyziologickej záaži k bových plôch
s poškodením chrupavky a môže
vzniknú artróza medzistavcového
k bu. Bolesti sú tupé, ažko lokalizovatené a oproti diskogénnym
bolestiam neodpovedajú na trakciu
a zmeny držania tela.
Tým, že bolestivé východiskové
body v pohybovom segmente ležia
blízko seba a všetky nervy obsahujú
motorické, senzitívne a vegetatívne
vlákna môže nasta v rámci jedného
segmentu kombinácia ažkostí (7)
Ak nedostatone zvládneme akútny
atak bolesti, môže sa jej intenzita
zvyšova alebo prejs do chronickej
bolesti, ktorá sa asto spája s pocitmi
depresie, bezmocnosti a apatie(19).
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ETIOLÓGIA A PATOGENÉZA
FUNKNÝCH A DEGENERATÍVNYCH ZMIEN V DRIEKOVEJ CHRBTICI
Pri vertebrogénnych algických
syndrómoch driekovej chrbtice etiologicky ide prevažne o funknú
poruchu, ale je vemi dôležité neopomenú možnos organického pôsobenia bolesti a túto vylúi alebo vas
a správne diagnostikova a následne
zabezpei indikovanú terapiu, na
ktorej sa niekedy akupunktúra môže
spolupodiea ako symptomatická
alebo doplnková lieba.
Príiny:
- preaženie na podklade chybného
držania tela, chybných pohybových
stereotypov a svalových dysbalancií
- organicky podmienené poruchy
statiky a neschopnos alebo nemožnos správneho vykonania pohybu
- vonkajšie vplyvy - prievan a chlad
- degeneratívne a zápalové zmeny infekné a poinfekné stavy hlavne
po vírusovom ochorení
- hypermobilita
- vertebroviscerálne vzahy
- úrazy a poúrazové stavy
Z etiologického hadiska môže ís
o funkné alebo štrukturálne zmeny.
1. Funkné zmeny môžu vzniknú
v ktoromkovek mieste pohybového
segmentu. Najastejšie vzniká v intervertebrálnom k be - ide o funknú
blokádu (obmedzenie pohybu bez
patomorfologických zmien) a túto
môžeme odstráni a pohyb opä obnovi.
Do tejto skupiny patrí aj porucha
riadiacej funkcie CNS, porucha
spracovania nocicepcie a porucha
psychiky (7).
Programovanie pohybu prebieha
v CNS, impulz prebieha eferentnými
nervovými vláknami z motorických
centier k efektorom v pohybovom
systéme. Korekcia pohybu prebieha
kontinuálne v mozoku na základe
vyhodnotenia impulzov z aferentných nervových vlákien (3).
2. Štrukturálne zmeny
A/ degeneratívna osteoartritída
- spondylóza
Degenerácia disku môže vies
k segmentálnej hypermobilite a instabilite. Chronická mechanická záaž

vedie k zápalovým reakciám periostu,
k bov ligament a meningov vrátane
koreových pošiev, tvoria sa osteofyty, hypertrofujú alebo fibrotizujú
ligamentá, a tým môže dochádza ku
kompresii štruktúr v spinálnom kanáli. Koneným výsledkom je spondylóza asto sprevádzaná deformitou
chrbtice. Postupujúca fibróza môže
vies k fúzii stavcov a má tendenciu obmedzi pohyblivos chrbtice.
Degeneratívny proces, ktorý vedie
k spondylóze je prerušovaný akútnymi príhodami a môže vies k postupnému zhoršovaniu stavu. Kostné
deformácie, ktoré sa vyskytujú pri
spondylóze, osteochondróze a spondylartróze najmä ventrálne a laterálne
osteofyty sú asto v oblasti driekovej
chrbtice vemi výrazné. Vo väšine
prípadov nemajú klinický význam.
Aj ke sa osteofyty vyvíjajú pomaly a poskytujú koreovým štruktúram
dostatoné adaptané možnosti, asto
vytváraním adhézií spôsobia chronický iritaný stav. Objektívny klinický
nález a zmeny CT a MR môžu by
len diskrétne.
B/ degenerácia medzistavcovej
platniky
Degenerácia platniiek má za následok zvýšenie tlakovej záaže chrbticových k bov a zúženie foramina intervertebralia. V dôsledku chýbajúcej
vaskularizácie nedochádza v tkanive
platniky k žiadnym reparaným procesom.
C/ intradiskálny posun más
Prvými príznakmi degenerácie
lumbálnych platniiek sú trhliny
v centrálne uložených astiach anulus
fibrosus. Radiálne trhliny umožujú
intradiskálny presun más, priom asti nucleus pulposus a sekvester anulus
fibrosus pod tlakom váhy tela putujú
cestou najmenšieho odporu cez fisúry
navonok, ím vzniká prolaps disku.
Klinicky významné sú posuny
tkaniva disku dorzálnym smerom,
kde narážajú na štruktúry citlivé
na boles. Vyklenutia smerom ventrálnym alebo do vnútra tela stavca
nevyvolávajú na driekovej chrbtici
ažkosti (7).
Rozsah poruchy medzistavcovej
platniky:
1. vyklenovanie /bulging/ platniky
symetrické vyklenovanie platniky za hranice tela stavca
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2. herniácia / protrúzia, prolabs/
centrálne hmoty nucleus pulposus
prenikajú do defektu v anulus fibrosus a dochádza k fokálnemu vyklenutiu platniky cez telo stavca.
3. extrúzia nucleus pulposus penetruje vonkajšiu vrstvu anulus fibrosus, ale naalej zostáva v spojení
so zostávajúcou hmotou jadra
4. extrúzia so sekvestráciou platniky - ligamentum longitudinale
posterior je perforované a jeden
alebo aj viac voných fragmentov
nucleus pulposus migruje v epidurálnom priestore, nie do koreového kanála (15).
Reparané procesy pri protrúzii
a prolabse disku
Medzistavcová platnika predstavuje najobjemnejšie avaskulárne
tkanivo udského tela, ktorého osmotický systém reaguje na tlakové
zmeny súvisiace s dynamickou funkciou pohybového aparátu. Správna
osmotická funkcia vyžaduje zachovanú dynamickú funkciu pohybového
aparátu.
Ak sa odstráni záažový tlak, extrudované tkanivo platniky zväšuje
svoj objem v spinálnom kanáli a teda
v prvej fáze narastá boles a progresia neurologickej symptomatológie.
Opuch prolabovaného tkaniva môže
pretrváva aj viac týždov a postupne nastáva dehydratácia so znížením
objemu prolabovaného platnikového tkaniva. Mechanický tlak
tkaniva platniky na epidurálne nervové štruktúry indukujú zápal, ktorý
urýchuje odbúravanie platnikového
tkaniva.
Pri fagocytóze nehrá úlohu vekos
extrudovaného tkaniva, ale jeho lokalizácia. Malé sekvestre sú resorbované priamo enzymaticky fagocytózou.
Odbúravanie vekých astí platniky
sa realizuje vaskularizáciou a organizáciou väzivového tkaniva. Trvanie
spontánnej resorbcie prolabovaného
tkaniva je závislé od vekosti a zloženia platnikového tkaniva, ako aj
od jeho polohy v chrbticovom kanáli
(7).
Poda MUDr. Ružiku „ po akupunktúrnej liebe dochádza k nabobtnaniu medistavcovej platniky,
a tým ku zväšeniu medzistavcového
priestoru“ (23).
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D/ K alším štrukturálnym zmenám patrí:
- spinálna stenóza: kongenitálna
a získaná
- abnormity spinálneho kanála
- spondylolistéza vývojová a získaná
- osteoporóza
- ankylozujúca spondylitída
- zápaly - až v polovici prípadov je
postihnutá drieková chrbtica, discitídy po operáciách, asté infekty po
obstrekoch
- nádory - benígne osteoidný osteom
(kudová a noná boles)
- hemangióm asymptomatický
- osteoblastom - môže spôsobi kompresiu miechy
- malígny mnohopoetný myelóm
alebo chordóm,
- MTS osteolytické alebo osteoplastické (15).
DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA
Príiny bolesti chrbtice a teda aj
driekovej chrbtice môžu vychádza
aj z vnútorných orgánov. Ochorenie vnútorného orgánu sa premieta
do pohybového systému vznikom
reflexných zmien tzv. viscerálnym
vzorcom. Je to zmes reflexných
zmien - poruchy k bových vzorcov,
trigger points a tender points, zmena
mobility mäkkých tkanív a hyperalgických zón kože, ktoré v podstate
zodpovedajú Headovým zónam. Do
reakcií významne zasahuje cievny
(vazokonstrikcia, zmeny dermografizmu) a kožný systém (zmeny sudomotoriky a trofiky). Znalos týchto
vzorcov pomáha pri diferenciálnej
diagnostike porúch pohybového systému (15).
Haedove zóny zodpovedajú reflexnému segmentovému komplexu v oblasti trupu, na typických miestach sa
nachádzajú významné akupunktúrne
body. Podobne môžeme priradi aj
alšie body poplašné alebo dorzálne
súhlasné body segmentovým reflexným komplexom (22).
Funkciou súhlasných Shu bodov je
preprava Qi do vnútorných orgánov.
Používajú sa diagnosticky aj v liebe.
Pokia sú palpane alebo spontánne bolestivé, znamená to nadbytok
energie príslušného orgánu (skôr než
dráhy), pri zmiernení bolestivosti palpáciou ide o nedostatok. Lieebne sa
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používajú pri poruche nielen v akupunktúre, ale aj pri shiatsu masážach
alebo v aplikovanej kineziológii.
Každý SHU bod sa nachádza približne v rovnakej horizontálnej rovine
ako príslušný orgán (14).
Obliky
Pri chorobách obliiek nachádzame viscerálny vzorec lokalizovaný
v ThL prechode. Medzi najastejšie
prvky vzorca patria blokády intervertebrálnych k bov, blokády sú tiež
v sakroiliakálnom k be so stranovou
lokalizáciou zhodnou s postihnutou
oblikou. astý je spazmus m. psoas major, m. quadratus lumborum
a vzpriamovaov trupu v ThL úseku.
Môže by zhoršená funkcia bránice
a v spazme môže by aj m. piriformis
a adduktory bedrových k bov.
Bolesti pri chorobách obliiek
vystreujú pozd ž dolných rebier dozadu, teda smerom k ThL prechodu.
Môžu by kruté, ostré a asto môžu
vyžarova do dolných konatín, ím
imitujú koreové dráždenie (15).
Uterus a ovária
Zrasty po gynekologický operáciách sú astou príinou tzv. low back
pain syndromu u žien.
Pri gynekologických problémoch
z dôvodu hypertonu m. coccygeus
býva prítomný S reflex.
L. Mojžišová sa zaoberala reflexnými zmenami pri gynekologických
poruchách a vypracovala systém pohybovej lieby pri funknej sterilite
u žien.
Do viscerálneho vzorca tu patria
blokády dolnej driekovej chrbtice
od segmentu L3, lumbosakrálneho
prechodu a sakroiliakálneho sk benia, asté sú aj blokády kostre.
Svalový hypertonus postihuje svaly
panvového dna, ktoré sú zreazené so
vzpriamovami trupu v ThL prechode a tie sú tiež v hypertone (S reflex).
Je prítomný aj hypertonus adduktorov stehna a oslabenie gluteálnych
svalov. astou reakciou na viscerálne
dráždenie z oblasti reprodukného
systému je nutácia panvy (15).
Diferenciálne diagnosticky je dôležitý význam bodu Shangliao (VU31)
nad prvým sakrálnym otvorom, ktorý
sa oznauje ako majstrovský bod
klimaktéria. Má vemi významný
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hormonálny efekt, zvyajne je na tlak
citlivý, ale nebýva spontánne bolestivý. Nápadná citlivos tohto bodu
sa spája s patomorfológiou v malej
panve - uterus myomatosus. Spontánna bolestivos v tomto bode je asto
u žien medzi 30. -50- tym rokom života a tieto bolesti sa pociujú hlboko
v krížoch a sú vemi rezistentné na
liebu. Po odstránení myómu vymiznú alebo malým potom ošetrení
akupunktúrou sa upravia (22).
Prostata
Svaly panvového dna sú v hypertone, najmä m. levator anni, ktorý tvorí
sedlo pre prostatu a citlivo reaguje na
jej poruchy.
Semenníky
Ochorenie semenníkov imituje
ochorenie obliiek. Býva prítomný
hypertonus m. cremaster, takže postihnutý semenník môže by vytiahnutý vyššie. Keže je m. cremaster
odštiepkom m. obliquus abdominis
internus, môže sa jeho dráždenie
prejavi aj zmenou tonusu brušnej
steny (15).
KLINICKÉ SYNDRÓMY V LUMBOSAKRÁLNEJ OBLASTI
Definícia lumbálneho syndrómu
prejavuje sa bolesou driekovej
chrbtice, ktorá sa zvýrazuje pohybom, reflexnými zmenami mäkkých
paravertebrálnych štruktúr, zmenou
fyziologických zakrivení a zmenou
funkcie. Delí sa na akútny a chronický.
Akútne lumbago
Boles vzniká náhle, je intenzívna
a provokuje sa pohybom. Vzniká
asto pri zdvihnutí ažšieho bremena z predklonu, ale aj pri predklone
bez záaže alebo vzpriamovaním
z predklonu. Je lokalizovaná pozd ž
chrbtice, môže sa šíri smerom proximálnym, ale aj pseudoradikulárne
po zadnej strane stehna. Drieková
chrbtica je v charakteristickom
postavení pre výrazný spazmus paravertebrálneho svalstva: v ahkom
predlone, úklone k niektorej strane
s vyrovnaním driekovej lordózy.
Vzpriamovanie je pomalé a pacient
sa opiera o stehná.
Úavová poloha je s pokrenými
dolnými konatinami v kolenných
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a bedrových k boch. Charakteristická
je prítomnos Frazierovho príznaku a napínacie manévre provokujú
boles v lumbosakrálnej oblasti, nie
v dolných konatinách.
Vzniká na podklade preaženia
svalovo-väzivového aparátu alebo pri
akútnej funknej blokáde (7).
Lumbalgia
Vyvolávajúcou príinou je dlhšie
statické preaženie a bolesti v driekovej oblasti sú vyprovokované
polohou. Môže sa vyskytnú aj kudová boles, ktorá vzniká pri dlhšom
ležaní, typicky v ranných hodinách
pri vstávaní. Pacienti vstávajú s problémami, nemôžu sa predkloni, majú
obmedzené pohyby všetkými smermi,
prítomné sú reflexné svalové spazmy.
Na rozdiel od lumbaga bolesti ustupujú po „rozchodení“.
Pri diskogénnej bolesti je hlavným príznakom boles v driekovej
chrbtici bez propagácie do dolných
konatín. Boles sa zvýrazuje pri
zvýšení vnútrobrušného tlaku (kaše, kýchanie). Maximum ažkostí
je v ahkom predklone a pacienti sa
sažujú na bolesti pri obúvaní, obliekaní, hygiene (7).
U akútnych stavov je charakteristický posturálny vzor: predklon je obmedzený, akýkokovek pohyb, ktorý
nezodpovedá antalgickému držaniu
je bolestivý a výrazne obmedzený.
Pruženie do segmentov driekovej
chrbtice je vemi bolestivé a to najmä
v porušenom segmente a pretrváva
aj po odstranení k bovej blokády.
U chronických stavov je dôležitým
príznakom bolestivá zarážka „painful
arc“ poda Cyriaxa (15).
Radikulárny syndróm
Vzniká v dôsledku kompresie nervového korea poškodenou medzistavcovou platnikou, osteofytom pri
degeneratívnych zmenách intervertebrálneho k bu, pri stenóze miechového kanála alebo intervertebrálneho
foramina.
Charakteristická je ostrá boles
s projekciou v dermatóme príslušného korea, boles aj porucha citlivosti
sú ohraniené a presne lokalizované.
Subjektívnymi ažkosami môže by
slabos konatiny, mravenenie, zakopávanie a pády.
Nachádzame tu tiež ochranný posturálny vzor - antalgické držanie

trupu. Dynamika postihnutého úseku
je výrazne obmedzená, akýkovek
pohyb, ktorý nezodpovedajú antalgickému držaniu je bolestivý. Pruženie do segmentu je výrazne bolestivé
a obmedzené. Zisujeme poruchu
citlivosti v príslušnom dermatóme
a oslabenie svalovej sily v príslušnom myotóme nervového korea a sú
pozitívne aj napínacie manévre na
príslušný nervový kore (15).
Koreové syndrómy L1 a L2 sa
klinicky ažšie diagnostikujú. Boles z L1 sa šíri z hornej lumbálnej
chrbtice smerom do slabiny a je porušená citlivos v ingvinálnej oblasti.
Oslabená je flexia v bedrovom k be,
kremasterový reflex je znížený alebo
neprítomný.
L2 má distribúciu bolesti do slabiny s propagáciou na prednú plochu
stehna. Oslabená je flexia a addukcia
bedrového k bu, Lasegue príznak je
vždy negatívny.
L3 - prítomné sú príznaky postihnutia n. femoralis. Zóna bolesti a hypestézie je na prednej a vnútornej strane
stehna, nezasahuje však nikdy koleno
a predkolenie, je oslabená svalová
sila m. quadriceps femoris a oslabená
extenzia kolena - pri dlhšom trvaní
dochádza k atrofii quadricepsu. Je
oslabená aj flexia a addukcia bedrového k bu. Úavová poloha je asto
spojená s hyperlordózou L chrbtice.
L4 bolestivos a porucha citlivosti
je na prednej ploche stehna a predkolenia, oslabená je extenzia kolena,
flexia a addukcia bedrového k bu,
ale je oslabená aj inverzia chodidla.
Reflex šachy patelárnej je znížený,
pozitívny je obrátený Lasegueov test.
Pri lumbofemorálnych syndrómoch
L3 a L4 sa posturálna defigurácia
trupu odlišuje: pacienti väšinou
majú úavovú polohu pri hypertenzii
v lumbálnej chrbtici.
Boles sa z lumbosakrálnej oblasti
propaguje vláknami n. ischiadicus do
dolnej konatiny prevažne v dermatómoch L5 a S1, iastone aj L4 a S2.
Pre radikulárnu léziu v lumbosakrálnom prechode je charakteristický výrazne pozitívny Lasegueov príznak.
Posturálna dekonfigurácia trupu
- reflexné antalgické držanie trupu
väšinou v lateroinklinácii a miernej
anteflexii s vyhladenou lumbálnou
lordózou - umožuje fyziologickú
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dekompresiu komprimovaného nervového korea. Ischialgická skolioza
minimalizuje radikulárne príznaky(7).
Vzah uloženia prolabsu ku koreu
uruje typ deviácie trupu:
- pri laterálnych prolabsoch je lateroinklinácia trupu heterolaterálna
- trup je odklonený k protiahlej
strane
- pri paramediálnych prolapsoch je
deviácia trupu homolaterálna s radikulárnymi príznakmi
- v anteriórne uložených prolapsoch
nebýva deviácia trupu pri vzpriamenom stoji ale pri predklone
pacienta sa disk posúva mediálne
alebo laterálne a poda toho sa objavuje deviácia (15).
L5 - boles vyžaruje po laterálnej
ploche stehna a predkolenia na dorzum nohy k 1-3 prstu. Klinicky dominuje oslabenie musculus extensor
hallucis longus, musculus extensor
digitorum brevis a musculus tibialis
anterior a prejavuje sa zníženou silou
extenzie palca proti odporu, oslabeným postojom na päte a oslabením
everzie chodidla. Oslabenie m. tensor
fasciae latae, m. gluteus minimus,
medius a maximus narušujú stereotyp
chôdze vedú k preažovaniu lumbálnej chrbtice s možnosou vzniku
myoskeletálnej dysfunkcie a bolesti
v oblasti sakroiliakálnych k bov,
lumbosakrálneho prechodu a v bedrových k boch. Typickým klinickým
testom je hodnotenie Trendelenburgovho príznaku - pri paréze abduktorov klesá panva na stranu dolnej
konatiny, ktorou pacient vykraujeflektuje koleno. Svalovým testom
poda Jandu hodnotíme oslabenie
svalovej sily (7).
S1 - boles vyžaruje po zadnej
ploche stehna a predkolenia až k vonkajšej hrane nohy smerom do 4. a 5.
prsta. Je znížený alebo vymiznutý
reflex šachy achillovej, medioplantárny reflex a oslabená je flexia nohy
a prstov, everzia chodidla. Znížený
je tonus gluteálneho svalstva. Typický je oslabený postoj na špikách.
Pozitívny je Lasegueov a Bragardov
príznak (7).
Radikulárna boles býva typicky
provokovaná pri sedení v dôsledku
vzrastu intradiskálneho tlaku, kompresii a elongácii n. ischiadicus.
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Pri kombinácii symptomatológie
v distribúcii viacerých koreov hovoríme o polyradikulárnych syndrómoch. Vznik radikulárneho syndrómu môže by náhly alebo pozvoný,
ale môže sa jedna aj o tzv. pseudoradikulárny sy. Poda Lewita ide o „neúplný radikulárny syndróm“, kedy je
tlak len na koreový obal a nie na
vlastné korene. Pseudoradikulárne
prejavy môžu vznika v rôznych
štruktúrach. Napríkad pseudoradikulárny syndróm S1 môže by spôsobený nielen poruchou segmentu L5/S1,
ale aj poruchou sakroiliakálneho k bu
alebo zreazenou poruchou z vyšších
segmentov chrbtice (15).
DIAGNOSTIKA PRED AKUPUNKTÚRNOU LIEBOU
PODA MODERNEJ MEDICÍNY
1. Anamnéza
- chronicko intermitentný priebeh,
úvodný atak, frekvencia a d žka
jednotlivých bolestivých epizód
a zaiatok posledného ataku
- systémový charakter: viacúrovové
postihnutie, dôležitos pri diferenciálnej diagnostike
- úraz v anamnéze
- závislos od záaže, polohy a držania tela - aký pohyb alebo poloha
prináša úavu
- závislos od faktorov pôsobiacich
na vegetatívnu sústavu - reaktibilita organizmu na zmeny poasia,
infekné ochorenia, hormonálne
zmeny, alergické reakcie s mohutným vegetatívnym ohlasom
- psychické faktory - úzka súvislos
s napätím svalstva a celkovým držaním tela
- asymetrickos jednostranná symptomatológia hlavne pri radikulárnych a pseudoradikulárnych
syndrómoch
- vek pacienta: diskopatie v stredných vekových skupinách, v staršom veku osteopénia a osteoporóza
2. Aspeksia
- vyšetrenie pohadom - držanie
tela, stereotyp chôdze, antalgická
chôdza
3. Palpácia
- trenie kože - zistenie povrchných
hyperalgických zón, zvýšené potenie v mieste HAZ
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- pretiahnutie kože -dosahujeme bariéru minimálnym ahom a v predpätí zapružíme využitie release
- pretiahnutie mäkkých tkanív v riase
- pôsobenie tlakom - vnorenie do
mäkkých tkanív, kým sa dostaví
odpor- bolestivé zmeny TrPs (triger
points)
- posúvanie fascií predovšetkým na
chrbte v kraniokaudálnom smere
býva pri funkných poruchách výrazne obmedzené
- vyšetrenie aktívnych jaziev - vyšetrujeme patologické bariéry vo
všetkých vrstvách
- vyšetrenie svalových spúšových
bodov- palpácia stiahnutého svalového pruhu „prebrknutím“
- vyšetrenie k bovej pohyblivosti,
k bovej vôe (joint play), k bová
blokáda úzko súvisí s TrPs.
Uvoovacie techniky v k be najmä
manipulané a iastone mobilizané
sprevádza fenomén lupnutia- náhly
pohyb v k be a vzájomné oddialenie
k bových plôch, nasleduje relaxácia
okolitých ale aj vzdialených svalov,
ktoré sú do poruchy k bu zreazené
(7, 15).
Vyšetrenie držania tela a pohyblivosti chrbtice
Pri vyšetrení postúry v stoji sa zameriavame na svalové napätie a vyváženos postavenia medzi jednotlivými segmentmi. Pri chybnom držaní
tela je rozloženie tlaku pôsobiaceho
na k bové plochy nevyvážené, o má
negatívny vplyv na ich správnu funkciu. K narušeniu stability dochádza aj
pri anatomických a neurologických
poruchách. „ Napätie vo svaloch
poas stoja hovorí aj o celkových
relaxaných schopnostiach pacienta“(15).
Vyšetrenie
driekovej
chrbtice
zaíname aktívnym pohybom - záklonom, ktorý je najastejšie obmedzený a bolestivý. Pohyblivos do
retroflexie býva najväšia v lumbosakrálnom spojení, niekedy aj
thorakolumbálnom prechode. Okrem
rozsahu pohyblivosti si všímame aj
rotanú synkinézu panvy. Je dôležité postavenie panvy a pri predklone
s vystretými kolenami pozorujeme
rozvíjanie - kyfotizáciu chrbtice.
V predklone najlepšie vidíme štruk-
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turálnu skoliózu, posturálna skolióza
sa pri predklone vyrovnáva.
Najspoahlivejšou metódou zistenia obmedzenej pohyblivosti v jednotlivých segmentoch je pruženie.
alšími postupmi sú vyšetrenie
svalových funkcií a vyšetrenie mäkkých tkanív.
V pohybovom systéme nachádzame asto zreazenia funkných
porúch. To znamená, že pohybový
systém reaguje na vonkajšie alebo
vnútorné podnety ako celok, zmenou
svalového tonusu, funknými blokádami, kožnými reflexnými zmenami,
zmenami vo fasciách, tvorbou TrPS.
Podkladom chronických ažkostí
môže by insuficiencia hlbokého
stabilizaného systému. Tvoria ho
na prednej ploche tela flexory šije,
bránica, šikmé brušné svaly a svaly
panvového dna a na zadnej strane sú
to krátke extenzory šije a krátke svaly
medzi jednotlivými stavcami. Najväším problémom býva nedostatoná aktivita ventrálneho stabilizaného
systému a naopak prevaha aktivity
povrchových chrbtových svalov (15).
Tu by sme mohli vyzdvihnú súvislo akupunktúry pri vertebrogénnych
ažkostiach. Použitím Hua tuo bodov
môžeme ovplyvni tonus hlbokých
extenzorov chrbta, a napichnutím
Shu bodov z dráhy VU tlmíme sekundárne zvýšenú aktivitu povrchových
paravertebrálnych svalov. Dôležité sú
aj body v oblasti krátkych extenzorov
šije Pishu (VF 20), Tianzhu (VU 10),
Yanmen (TM 15), Fengfu (TM 16).
Posturálna funkcia bránice hrá kúovú úlohu pre správne stabilizáciu
tela a chrbtice (24).
Pri vzniku akejkovek patológie
pohybového systému zodpovedá
CNS znehybnením postihnutej oblasti, aby sa zabezpeil kludový režim
pre hojenie. Platí to pri ochoreniach
z preaženia alebo pri chybnom pohybe, ktorý spôsobí distorziu, luxáciu
zlomeninu alebo blokádu v k be i
chrbtici alebo poškodenie mäkkých
tkanív. Vnikne spazmus i kontraktúra lokálnych svalov a tiež svalov segmentálne príslušných, homolaterálne
okolo osového orgánu. V prípade
rozsiahlejšej patológie môžu by znehybnené aj viaceré segmenty alebo
dochádza k obojstrannému spazmu.
Následne dochádza k presiaknutiu
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alebo opuchu v postihnutej oblasti.
Dochádza k vazokonstrikcii ciev
krvných i lymfatických, zmení sa
kožná a tkanivová teplota. Niekedy
sa zmení aj sfarbenie, koža je bledá
až livídna. Opuch v hypertonickom
svale spôsobí saženie žilového odtoku, hromadia sa kyslé metabolity
a fascia sa výrazne napína, o spôsobuje boles (15).
PODA TRADINEJ ÍNSKEJ
MEDICÍNY
Chrbticu oznauje ínska medicína
za „hlavnú kos“ a obliku považuje
za ovládaa kostí a producenta drene.
Ich vzájomný vzah je dôležitý pre
terapeutický postup.
Dráha obliky - ShaoYin má úzke
spojenie s chrbticou.
Zadná stredná dráha - Du Mai,
vládnuca dráha, je spojená so všetkými ôsmimi mimoriadnymi dráhami,
prechádza chrbticou a môžeme ju tiež
priradi k oblikám (20).
1. Vonkajší chlad a vlhkos
- prepracovanie, spanie vo vlhkom
a chladnom prostredí, nadmerné
spotenie sa, zmoknutie
- nadmerný chlad a vlhkos sa dostávajú pri oslabení do organizmu
a zastavujú tok krvi a Qi
Príznaky:
- bolesti a obmedzenie pohyblivosti
v krížoch, obmedzenie pohyblivosti
v bedrových k boch pri odpoinku
sa bolesti zhoršujú, pri chladnom
a vlhkom poasí sa vyprovokujú
- jazyk je biely a mastný, pulz je pomalý a hlboký
Akupunktúre body: Shenshu (VU
23), Weizhong(VU 40), Fengfu
(TM 16), Mingmen(TM 4), Shuigou(TM 26).
- pridávame body poda lokalizácie
ažkostí, pre kríže Houxi (IT 3)
(21).
Drieková oblas chrbtice, ktorá
je sídlom pôvodnej energie Yuanqi
a sídlom oha brány života Mingmen
by mala by udržiavaná v teple
a chránená pred vetrom (28).
Chlad a vlhkos môžu vstupova
dovnútra a napadnú prostredníctvom
dráhy Moového mechúra, prípadne
až cez dráhu Obliiek kosti a k by.
Tieto faktory zastavujú tok Qi a krvi.
Poda TM každá patogénna energia dlhodobo prítomná v organizme

a teda aj vonkajší chlad sa môže vo
vnútri transformova na patologickú
horúos až ohe, ktorý spauje telesné tekutiny, a tým poškodzuje Obliku. Z pohadu západnej medicíny
každé chronické ochorenie môže ma
akútnu recidívu. (3).
Pri pulzovej diagnostike mávajú
pacienti plný, väšinou povrchný
pulz, ktorý môže by aj napätý a stlaený. U všetkých týchto typov je
úspešná lieba moxou, alebo prehrievacími procedúrami, ale kým pulz nie
je rýchly.
Rýchly pulz je prítomný práve pri
akútnej exacerbácii a je jedným z diagnostických známok horúavy a je
kontraindikáciou lieby moxou.
Pri väšine pacientov s funknou
problematikou pohybového systému
nenachádzame pri pulzovej diagnostike významnejšiu patológiu (3, 6).
2. Ochorenia z preaženia
- vzniká pri chronickom preažovaní niektorých svalových skupín,
spôsobené profesionálne alebo športovými aktivitami, alebo následkom
poškodenia, ktoré vedie k zlým pohybovým stereotypom. (3).
Zdvíhanie ažších predmetov, ale
tiež nároné cvienie, aerobic, balet
oslabujú driek dvoma spôsobmi- fyzicky namáhaním driekových svalov
a na úrovni energetickeho oslabenia
Qi Obliiek. (29).
Vekom sa tiež oslabuje Qi Obliky
a dochádza k zastaveniu cirkulácie Qi
a k stagnácii krvi. Šachy a kosti nie
sú dostatone vyživované.
Postihnutá je aj dráha Tu Mai, o
má za následok bolesti chrbtice, ktoré
sa v pokoji zlepšujú.
Pri zdvíhaní ažkých predmetov,
pri nekontrolovaných a hektických
pohyboch, pri poraneniach pádom
a úderom, dochádza k vytváraniu
stázy Qi a krvi so silnými náhle sa
objavujúcimi bolesami pri poškodení chrbtice.
Bolesti lumbálnej chrbtice podmienené prolabsom platniky s rýchle
nastupujúcou bolesou a s výskytom
silnej bolestivosti na tlak vytvára
stav plnosti a stagnácie Qi a stázy
krvi s blokádou dráh a cievnej siete.
Platnika trpí nedostatoným zásobovaním a neschopnosou regenerácie,
o spôsobuje trofické poruchy, stratu
elasticity a alšie degeneratívne zme-
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pôvodné práce
ny, ktoré sú výsledkom nedostatonosti Qi a oblikovej esencie (20).
Základným terapeutickým postupom pri ochoreniach z preaženia je
pohybová lieba s cielenou relaxáciou, s úpravou svalových dysbalancií
a pokia je to možné aj s úpravou pohybových stereotypov. Akupunktúrou
môžeme odstráni boles a pomôc
pri reedukácii správneho pohybu
- uvonením hypertonu, posilnením
hypotonie a spevnením uvonených
väzov (3).
2. Nedostatoná energia Obliiek
prenatálneho korea a vyerpanie
organizmu
- u starých udí ako súas ažkých
chronických ochorení
- nadmerná sexuálna aktivita- vyerpáva energiu Obliiek, dochádza
k nedostatku energie v dráhach
a cievach, k zníženiu výživy chrbtových svalov, ktoré vyvolávajú
bolesti v krížoch, v bedrách a kolenách, slabos dolných konatín. Sú
to výlune chronické bolesti.
Príznaky:
- strata ambícií
- slabos v oblasti krížov, v bedrách
a DK, ktoré sa po záaži zhoršujú
- prázdna boles, stála
- lovek má rád teplo a dotyk na bolestivé miesto
- pri nedostatku jangu sa pacient bojí
chladu, tvár je biela, konatiny studené, jazyk je bledý, pulz hlboký
- pri nedostatku jinu je tvár ervená,
pacient je nepokojný, udáva horúos a sucho v hrdle, nespavos,
jazyk je ervený bez povlaku, pulz
je strunovitý, rýchly
Akupunktúrne body : Shenshu (VU
23), Qihai (JM 6), (Sanyinjiao) LP 6,
ashi (lokálne bolestivé) body (20)
Poas tehotenstva a po pôrode trpia
bolesami driekovej chrbtice predovšetkým ženy so slabou telesnou
konštitúciou, ktoré nemali dostatonú
popôrodnú regeneráciu alebo mali
viac pôrodov za sebou v krátkom
ase (28).
3. Vlhká horúos
- môže vzniknú z vonkajších, ale
hlavne z vnútorných príin- životospráva, emócie
Príznaky:
- pálivá horúca boles v krížoch
- zhoršuje sa v chladnom a daždivom
poasí
8
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- môže sa objavi opuch a zaervenanie na DK
- nepokoj, úzkos, sucho v ústach,
tmavý až ervený mo
- povlak na jazyku je hrubý, mastný,
pulz je rýchly, rozbredlý
Akupunktúrne body: Pangguangshu
(VU 28), Yinlingquan (LP 9), body
druhej priehrady (20)
4. Stagnácia Qi a stáza krvi
Nedostatok pohybu sedavé zamestnanie, rozvoj automobilizmu
a všeobecne menej pohybu vedie
k oslabeniu svalov a väzov chrbtice.
To všetko vedie k blokáde obehu Qi
a krvi v postihnutej oblasti a k oslabeniu energie Obliiek (28). Najastejšie sa objavuje v mladom a strednom
veku, môže ís aj o lokálne poranenia
jednorázové alebo opakované, ale aj
degeneratívne ochorenia, vrodené
anomálie, protrúzie platniiek.
Príznaky:
- presne lokalizovaná pichavá boles,
pacient sa pri miernejších príznakoch nevie vyrovna, pri výrazných
ani otoi
- boles je cez de miernejšia, v noci
výraznejšia
- jazyk je fialový až tmavo ervený,
pulz je zadrhávajúci
Akupunktúrne body: Weizhong
(VU 40), Jianshi (PC 5), Sanyinjiao
(LP 6), Geshu(VU 17), Ciliao (VU
32)
Tieto stavy sa akupunktúrou zvládnu, ke je celkový energetický stav
organizmu približne vyrovnaný (20).
5. Ochorenia z vnútorných príin
Duševné prepracovanie bez adekvátneho odpoinku vedie k nedostatku yin Obliiek, k zníženiu výživy
v driekovej oblasti a k chronickým
bolestiam (29).
Psychika zohráva kúovú úlohu
pri držaní tela, a preto je potrebné terapiu zamera na úpravu držania tela
a upravi pohybové stereotypy.
U starších alebo vemi vyerpaných udí môže dôjs k strate ambícií
a sebadôvery, o môže vyvola bolesti chrbtice (20).
Ak lieba nezaberá je dôležité uri
celkový energetický stav organizmu
a prípadnú poruchu na úrovni jinu
a jangu
1. Stavy plnosti - akupunktúrou
vypúšame prebytok energie (boles
a toenie hlavy, ervená tvár, ervené
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oi, sucho v ústach, zápcha, suchá
stolica, podráždenos
Fengchi (VF 20), Quqi (IC 11),
Hegu (IC 4), Taichong (H 3), Xingjian (H 2)
2. Stavy prázdnoty
a/ viac prázdnota jinu - pálenie rúk
a nôh na ploskách, pálenie na hrudníku, sucho v hrdle, zápcha
b/ viac prázdnota jangu- obava
z chladu, studené konatiny, nadmerné moenie, opuch DK,
redšia stolica
c/ celkový nedostatok energie závraty, zahmlené videnie, búšenie
srdca, huanie v ušiach, slabos DK
a krížov, chvenie svalov, nespavos,
asté noné moenie
Akupunktúrne body: Shenshu (VU
23), Guanyuan (JM 4), Qihai (JM 6),
Baihui (TM 20), Huagai (JM 20), Sanyinjiao (LP 6) (20)
Nesmieme zabúda na vonkajšie
initele, ktoré môžu ochorenia vyvola: vonkajšie prostredie a klimatické
vplyvy, psychohygiena a emócie,
stravovanie a pohyb (18).
AKUPUNKTÚRNA LIEBA
1. Ošetrenie aktívnych bodov v aktívnej fáze
Nad bodom a prípadne aj v širšom
okolí nachádzame reflexné zmeny na
koži, podkoží, fascii, svale, perioste
v zmysle opuchu alebo hypotonie. Je
vždy zapojený do nejakej patológie
v organizme a pri palpácii „lepí“ (3).
2. Lokálne body dráh
Pri algických stavoch používame
body, ktoré sa nachádzajú v postihnutej oblasti, najastejšie body
dráhy VU a VF. U algických stavov
používame lokálne body dráh, ktoré
prechádzajú postihnutou a bolestivou
oblasou. Body s maximálnou bolestivosou ashi používame aj ke nie
sú lokalizované presne v miestach
dráhových bodov. Ak sa tieto lokálne
bolestivé body tvoria v miestach koncentrácie šachovosvalových dráh,
môžeme ich ovplyvni aj z bodu
ING príslušnej orgánovej dráhy (3).
Ak je boles lokalizovaná v priebehu jednej dráhy je indikované použitie významných bodov postihnutej
dráhy :
Bod pramea YUAN hromadí sa
v nich základné Qi orgánov, s ktorými sú spojené

pôvodné práce
Bod prechodu, spojnice LUO prepúšajú Qi združených dráh - postihnutej dráhy na jednej strane tela-dráhy s nadbytkom energie poda
pulzu a kontralaterálne Yuan bod tej
istej dráhy „prame energiu rozprúdi
a vytiahne na druhú stranu, rozprúdi
cirkuláciu energie“(6)
Bod poplašný MO pri ochorení
uritého orgánu je palpane citlivý
a bolestivý
Bod súhlasný SHU dopravujú Qi
k príslušným orgánom
Body piatich priehrad - na horných
a dolných konatinách ako koncové
alebo poiatoné body hlavných
dráh. Najvzdialenejším bodom JING
preniká Qi do dráhy, druhý bod JING
aktivizuje Qi v dráhe, tretí SHU zosiluje obranné Qi a má priame spojenie so združenou dráhou, štvrtý bod
JING rozptyuje patogénnu energiu
a piaty HE rozdeuje obranné Qi do
okolitých tkanív
Ich punktúra zacieli terapiu na konkrétnu dráhovú patológiu. Body He
dráh Fu orgánov majú úzky vzah k
3 jangovým dráham dolných konatín a lieime nimi ochorenia dutých
orgánov (1).
3. „Slnieko“
V prípade plošných patologických
zmien používame lokálne body tak,
že vytvoríme tzv. slnieko, ke
poda vekosti ložiska (4-8 ihiel, pri
vekom ložisku aj viac) umiestnime
do kruhu okolo miesta s reflexnými
zmenami, ktoré sú výraznom lokálnej
patológie.
Poda MUDr. Barešovej (3) umiestujeme slnieko na schode na rozhraní presiaknutej a normálnej kože,
ktorý môžeme ahko nahmata / býva
1-3 mm vysoký/ a býva asto alej od
vlastného poškodenia aj 10 - 15 cm.
Tvar nemusí by vždy pravidelný,
kruhový, ale aj lalonatý a po každom ošetrení sa posúva bližšie k ložisku (3, 4).
4. Malá punktúra
Po diagnostike, na ktorej dráhe je
boles, alebo „ stáza energie“ (poda
lokalizácie a pulzu), postihnutá dráha
je tá, ktorá je pri pulzovej diagnostike
v nadbytku.
Ako prvý pichneme posledný nebolestivý aktívny bod pred miestom
problémov, ako druhý bude prvý nebolestivý bod za miestom problémov
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a nakoniec ošetrujeme bod maximálnej bolestivosti alebo centrum patológie - najbolestivejší bod v bolestivej
zóne (4).
5. Patológia orgánu pri diagnostike tejto patológie poda anamnézy,
symptomatológie alebo pulzovej diagnostiky je vhodné aplikova body
piatich priehrad poda Lavierovej
tabuky s predpokladom energetického vyrovnania alebo možno použi
významné body dráh.
Pri patológii pohybového systému
bývajú postihnuté orgány:
Typicky a najastejšie ORGÁNY
VODY - Oblika má vzah ku kosti
a CNS
U starších pacientov musíme myslie na to, že energia Obliky sa poas
života spotrebováva.
Orgán Moového mechúra tvorí
energiu wei a tá ochrauje exteriér
tela pred pôsobením vonkajších patogénnych energií.
ORGÁNY DREVA - Pee ako
metabolický a detoxikaný orgán sa
stará o metabolizmus síry, ktorý je
v pohybovom systéme dôležitý pre
chrupavku, všetko väzivo a šachy.
Žlník sa podiea na všetkých bolestiach k ovitého charakteru.
ORGÁNY OH A, Srdce a Perikard
sú orgány psychiky a cirkulácie krvi.
Neurotizácia býva súasou klinického obrazu pri bolestiach pohybového
systému. Tenké revo vstrebáva využitené živiny, a tým dodáva stavebný
materiál pre pohybový systém a celý
organizmus.
ORGÁNY ZEME. Slezina je orgánom prenosu informácií, riadenia metabolizmu, distribúcie živín a energií,
krvotvorby a imunitných funkcií.
Žalúdok je jej združený jangový partner a oba sa podieajú na funkných
poruchách pohybového systému.
ORGÁNY KOVU sú Púca a Hrubé
revo. Pri patológii pohybového systému sa môžu prejavi ako nositelia
primárneho zápalového ložiska alebo
ako orgány, ktoré majú vzah k uritým postihnutým segmentom chrbtice
(3).
6. Šachovosvalové dráhy (ŠSD)
Pohybový systém je v tradinej
ínskej medicíne zastúpený šachovosvalovými dráhami, ktoré sú
sekundárnymi dráhami k dráham
orgánovým. Zabezpeujú termo-,

baro- a hydroreguláciu pri zmenách
vonkajšieho prostredia.
Poruchy šachovosvalových dráh
a ich oblastí sa na pulze neprejavia,
šachy a svaly neovplyvnia pulz a ani
poruchy ŠSD nie sú asociované s poruchou orgánu patriaceho orgánovej
dráhe príslušného ingu.
Zaínajú vždy akrálne, v bodoch
ING - prvých alebo posledných
bodoch orgánových dráh, ktoré sú
lokalizované pri nechtoch na prstoch
rúk a nôh.
Tieto dráhy majú plošný charakter,
prebiehajú vždy centripetálne a sú
v celom svojom priebehu uložené
pomerne povrchovo. Ich priebeh je
odlišný od priebehu orgánových dráh
a preto je dobre ich pri diagnostike
a liebe ma na zreteli. Cirkuluje
v nich WEJ- energia ochranná a pretepujúca.
V jangových dráhach cirkuluje cez
de - pri postihnutí jangových ŠSD
sú bolesti pohybového aparátu cez
de a pri pohybe, v jinových dráhach
v noci - bolesti sú v noci a v kude.
Nemajú vlastné body, ale v ich
priebehu sú tzv. miesta koncentrácie,
v ktorých sa najastejšie prejavuje
patológia. Tá sa manifestuje reflexnými zmenami a tvorbou bodov ashi.
Tieto body možno použi k punktúre,
ale ich bolestivos je možné zruši
aj punktúrou bodu ING príslušnej
orgánovej dráhy (napr. pri entezopatiách).
ing je tiež miesto koncentrácie
energie a je to tiež miesto vstupu patogénnej energie.
V sekundárnych dráhach existujú
3 typy odpovede:
- nadbytok energie: v priebehu dráhy
sa vytvoria spazmy, bolestivé body
ashi, TrPs, TePs reflexné zmeny
- presiaknutie alebo vysušenie oblasti, vždy boles
- nedostatok: hypotonus až paréza,
reflexné zmeny, presiaknutie alebo
vysušenie oblasti, vždy boles
- dysfunkcia - reflexné zmeny
ŠSD majú vzah k mimoriadnym
dráham chiao - sú to dráhy hybnosti.
Spájajú sa vždy 3 ŠSD- 3 jangové
a 3 jinové z tej istej konatiny:
3 jangové dráhy HK sa spájajú po
stranách lebky v mieste Benshen
(VF 13)
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3 jinové dráhy HK sa spájajú po
stranách hrudníka v mieste Yuanye
(VF 22)
3 jangové dráhy DK sa spájajú
v mieste Quanliao (IT 18)
3 jinové dráhy DK sa spájajú v mieste Qugu (JM 2), Zhongji (JM 3)
Ich priebeh je len zhruba približný
ako priebeh hlavných orgánových
dráh.
V liebe môžeme využi aj akupresúru- bod ing dráhy, o pomôže na
ashi bod, ale pokia po ošetrení pretrváva ešte plošná boles v postihnutej
oblasti, tak ošetríme ešte bod pramea danej orgánovej dráhy, ktorej ing
sme ošetrili.
Napríklad pri bolesti SI sk benia
a krížov ošetríme ing dráhy VF
a k tomu pridáme bod pramea dráhy
VF.
Akupunktúrou po mobilizácii blokády poda zásad manuálnej terapie
dosiahneme lepší a trvalejší efekt.
Môžeme aj priamo napichnú ashi
bod alebo kombinova jeho napichnutie s punktúrou ingu.
Vzah k bolestiam driekovej chrbtice majú hlavne ŠSD VU, R, LP a VF.
ŠSD VU- zložitejšia, výraznejšie
miesto koncentrácie v mm. glutei,
vstupuje aj do Jianyu (IC 15), ide
do axily, na proc. mastoideus, nos,
jarmový oblúk, spája sa zadná vetva
s prednou (Tu Mai má svoje sekundárne vetvy na ŠSD Moového mechúra)
ŠSD R - zaína na malíku, ide
cez vnútorný genitál pozd ž chrbtice
k okciputu - „chrbát bolí v strede“
ŠSD LP- ide tak ako hlavná orgánová dráha až k bedru, genitál, pupok - výnimoná odboka k chrbtici
k stavcu Th5, alej cez brucho, hrudník laterálne, obhospodaruje blany „
chrbát bolí v prostriedku“
ŠSD VF býva asto porušená, zaína pri 4. prsta, kríže, SI k b, oblas
nad klavikulou, prechádza na druhú
stranu miesto koncentrácie Jingming
(VU1) a na jarmovom oblúku
Vemi asto je problém na dráhe
VF, kontralaterálny. ing VF je dobre
použi aj pri alternujúcej hemiplégii
(4, 5).
Poda MUDr. Milady Barešovej
ING - na k by: ventrálna strana LP,
G, laterálna VF, H
10
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- dorzálne koleno VU, R
- hlavové k by VU, R
- rameno ventrálne a sternoklavikulárne sk benie: P,
H dorzálne IT, C alebo TO,
PC vo vnútri VF, H
- temporomandibulárne sk benie TO, PC alebo VF, IC (4)
7. Dráhy prechodu, spojnice LUO
Sú súasou systému JING LUO,
ktorý zabezpeuje energetickú cirkuláciu v organizme. Zaínajú v bode
Luo a sú dvojaké:
- transverzálna - spája danú dráhu
s dráhou združenou s jej bodom
pramea
- longitudinálna - spája dráhu s jej
orgánom priamo i nepriamo
Celkom je 15 luo dráh (12 orgánových, JM, TM a naviac Luo dráha
bodu LP 21)
Môžu by v nadbytku alebo v nedostatku (5).
LUO R - Dazhong (R 4)
transverzálna je spojnicou s Jinggu
(VU 64)
longitudinálna pozd ž hlavnej dráhy do Tanzhong (JM 17), do chrbtice
a do Obliky, kde sa spája s hlavnou
dráhou
- nadbytok: zástava moenia, dušnos, pocit plnosti až bolesti na
hrudníku
- nedostatok: bolesti v krajine Obliiek a driekovej chrbtice (4)
8. Systémové (zhromažovacie)
body
Yanglingquan (VF 34) je systémovým bodom pre svaly, šachy, nervy
Stimuláciou môžeme zmierni
k e a hypertonus svalov(vrátane
bránice) šliach a väzov.
Je to zemský bod z bodov piatich
priehrad na dráhe VF a zabezpeuje pevnos väzov, pôsobí na
celý hybný systém okrem kostí
- stabilita a koordinácia hybnosti
loveka
Dazhu (VU 11) je systémovým bodom pre kosti
Možno ho použi pri liebe
všetkých kostných patológií, pri
liebe osteopénie a osteoporózy,
hojenie zlomenín
Xuanzhong (VF 39) je systémovým
bodom pre mozog, kostnú dre
a miechu
Pomáha pri liebe poruchy hyb-
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nosti, pri afekciách CNS, pri centrálnych a periférnych parézach
(3, 5).
9. Aurikuloterapia
Je jednou z najlepších metód, ktorá
umožuje korekciu asymetrií posturálneho tonusu, ktoré sa prejavujú pri
vekej väšine funkných vertebrogénnych bolestí.
Geometrickým stredom ucha a súasne fyziologickým kúom pri
aurikuloterapii je nulový bod, ktorý
sa nachádza na radix helicis, v mieste
jeho výstupu z konchy. Lokalizácia
chrbtice je na anthelixe. Projekcia
driekovej chrbtice s bodom 0 zviera
uhol 60 st., kos krížová má projekciu ventrálne na okraji anthelixu a na
u naväzuje projekcia kostre, ktorá
koní ešte pred koncom anthelixu
(8).
Telá stavcov sa premietajú na
hrebe anthelixu, svaly a ligamentá
na vonkajší svah anthelixu a systém
boného vertebrálneho sympatika sa
premieta na stenu anthelixu (18).
„Pri punktúre je dôležité nepichnú
do chrupavky - tam aktívne štruktúry
nie sú“ (9)
Ak dlhodobo pretrvávajú vertebrogénne algické syndrómy a somatizujú
sa psychické ažkosti, je potrebné
vždy myslie na prefrontálny kortex
- napichnú citlivý bod (16). Horná
as zóny prefrontálneho kortexu je
oznaovaná ako zóna úzkosti i strachu a dolná as je oznaovaná ako
zóna starostí a zármutku (7).
„Aj pri telovej akupunktúre vždy je
potrebné pozrie ucho, oddiferencujú
sa tým skutoné ažkosti
Jeromov bod - psychická relaxácia.
Pri bolestiach chrbtice je hlavný omega bod citlivejší na dominantnej strane -predstavuje psychickú osobnos
pacienta a jeho vývoj v intelektuálnej
oblasti. Používa sa pri urovaní laterality pri chronických ochoreniach“
(9).
Body korekcie svalových dysbalancií sa nachádzajú na zadnej strane
ušného boltca, pri dysbalancii driekovej chrbtice a bedier zväša na pravej
strane (17).
Správne napätie svalstva závisí od
mnohých receptorov - dôležité sú
body senzoriálneho vstupu:
oi, sánka, chodidlá, koža. Porucha
týchto receptorov - poruchy okohyb-
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nosti, poruchy tlakovej informácie
sprostredkovanej nožnou klenbou,
dysbalancia v oblasti temporomandibulárneho k bu, jazvy - môže vyvoláva zvýšené napätie svalov a tým
preaženie (17, 19).
Vprípade lumboischialgie poda
Nogiera je potrebné:
rieši boles pomocou:
bodu L5-S1
bodu 0
bodu 0´
rieši príinu:
bod oka
bod mandibuly
bod jaziev
rieši následky:
najmä cervikálne body - astý postih C1
Pri vertebrogénnych bolestiach
starších udí:
bod 0“ vpravo aj vavo
body na antitragu a anthelixe vyhada pomocou tlakovej sondy
vpravo aj
vavo - jednoduché ihly, 20 min.
(18)
Najdôležitejšie body pri bolesti
chrbtice poda MUDr. Fialu: (9)
hlavné 55 Shen men
95 Obliky
vedajšie 26 a Thalamus / trochu pod
ním/
51 Burdiol,
bod L5-S1
Na tlmenie bolesti v akútnom stave
je vhodné vykona aurikuloterapiu
v bode 0 poda Nogiera a v bode
zodpovedajúcom projeknej oblasti
bolesti (19).
Možná je aj farmakopunktúra 0,
1 ml mesocainu do bodu zodpovedajúcemu projeknej oblasti bolesti (3).
10. Body so všeobecným protizapálovým pôsobením
Veké body:
- z jangmingových dráh Hrubého
reva a Žalúdka, ktorých stimuláciou môžeme dosiahnu lieebné
efekty
- zo šaojangových dráh Troch ohov a Žlníka, ktorých punktúra je
cielenejšia na liebu pohybového
systému
Aj iné veké body Sanyinjiao (LP
6) a Dabao (LP 21) majú okrem protizápalového aj analgetický efekt a ich
stimuláciou posilujeme obranyschopnos organizmu (26). Shangqiu
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(LP 5) ovláda väzivo na celom tele, je
ho vhodné stimulova u všetkých artróz, lebo uvouje iritáciu k bového
púzdra a väzov, ovplyvuje aj pocity
ažkých nôh.
Xuehai (LP 10) asto ho využijeme,
ak je blokovaný lymfatický obeh pri
patológii (3, 26).
11. alšie dôležité body
Shokanten body - poplašné body
energetických vrstiev, sú v aktívnej
fáze ak je porušená jedna alebo
obe dráhy energetickej vrstvy. Tab.
v prílohe (5)
13 démonov - body so silným analgetickým úinkom, ktorými môžeme ovplyvni vzdialenú boles:
Changqiang (TM1), Fengfu (TM16),
Shenting (TM 24), Shuigou (TM 26),
Chengjiang (JM 24), Jingmen (VF
25), Jiache (G6), Yinbai (LP1), Neiquan (PC6), Waiguan (TO5), Shaoshnag (P11), Quqi (IC11), Kunlun
(VU60).
Poda typu bolesti:
- po úrazoch veká punktúra
- sahovavé bolesti, únavová boles
a pod. Zhiyin (VU 67), Zulingqi
(VF 41), Yangjiao (VF 35)
- k ovité bolesti Taibai (LP 3), Erjian
(IC 2)
- k bové bolesti Shangqiu (LP 5)
- kostné bolesti Huantiao (VF 30)
vemi hlboko
- pálivé bolesti Lieque (P 7) ako pri
popálení
- svalové bolesti Yanglingquan (VF
34)
Fenglong (G 40) zlepšuje vôu k pohybu, aktivite, moxa alebo magnet /
efekt 2-3 týždne/
Zusanli (G 36) zlepší psychiku
Sanyinjiao (LP 6) opuchy, hormonálne aktívny, estrogénne aktívny
Baihui (TM 20) psychika, 7. akra
Taixi (R 3) prame
Zhaobai (R 6) kardinálny
Fuliu (R 7) tonizaný
Neiquan (PC 6), Daling (PC 7),
Zusanli (G 36), Fenglong (G 40),
Shenmen (C 7) ukludujúce body
(4, 6).
12. Mimoriadne dráhy
Cirkuluje v nich originálna (primárna) zdedená energia, vychádza
z Obliiek, kde je uskladnená a táto
energia cirkuluje aj v orgánových
dráhach až po kardinálny bod, kde
odbouje do mimoriadnej dráhy. Po-

mocou nich sa vyrovnáva nerovnováha jinu a jangu.
Napriek ich dôležitosti sa nepoužívajú, ak sa ochorenie javí ako lokálne. Sú choroby, kde sa používajú
od samého zaiatku a sú choroby, pri
ktorých sa používajú ako druhá voba. Sú združené do dvojíc a použitím
ich kardinálneho bodu získavame
daný efekt na orgáne.
Mimoriadne dráhy nemajú vlastné
body a využívajú body orgánových
dráh. Poruchu na mimoriadnej dráhe
diagnostikujeme poda pulzu alebo
poda symptomatológie : u akútnych
porúch body Xi - kúové, body štrbín.
Mimoriadne dráhy prepájajú jednotlivé energetické vrstvy.
TAI MAI - jediná dráha v systéme,
ktorá je kolmá na dlhú os tela. Je to
dráha, ktorá spája a pri patológii oddeuje hornú a dolnú polovicu tela.
Táto dráha spája všetky „dlhé dráhy“ktoré od nôh prechádzajú hore
k hlave a trupu. Najväšie úspechy
možno pri stimulácii tejto dráhy
oakáva pri chronických bolestiach
v sakrolumbálnej oblasti (dlhodobých), má efekt stimulaný a protibolestivý pri pocite chladu v krížoch
(14).
Kardinálnym bodom je Zulingqi
VF 41, združená dráha JANG WEI
MAI - kardinálny bod Waiguan (TO
5). Spája dráhy trupu: TM-VF-LP-G.
Dráha CHONG MAI R-JM okrem
dráhy H, ktorá je príliš hlboko a dráhy
VU, ktorá je naopak príliš povrchovo.
Indikácia: boles v pohybovom
systéme, prevaha VF (4)
- pri symptomatológii bolesti v drieku
s obmedzením hybnosti a vyžarovaním do brucha, bolesti a spazmy
svalov driekovej oblasti, slabos
dolných konatín, atrofie až paraparézy.
Dobrá funkcia dráhy TAI MAI závisí na originálnej energii R a na VF
a G. Ak nie je dobre živená z Jang
ming nohy -G, zvraští sa a zaškrtí
dráhy pod ou - vzniknú parézy i
algie: pod dráhou homolaterálne
porucha jinových orgánových systémov LP a R, preto vzniká slabos a
boles dolnej konatiny. Nad dráhou
homolaterálne je porucha jangových
orgánových systémov G, VF, pre
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bolesti hlavy, šije a ramena. iže jednostranné zaškrtenie opaskovej dráhy
pri poruche jej funkcie vyvolá algické symptómy na dolnej konatine
homolaterálne a na hornej konatine
kontralaterálne.
V rehabilitácii je známe v syndromológii L5-S1 zreazenie porúch
z m. biceps femoris na ligamentum
sacrotuberale, na m. piriformis na tej
istej strane a odtia cez homolaterálnu a kontralaterálnu fascia dorsi a m.
latissimus dorsi na kontralaterálne
rameno. Práve táto symptomatológia
je dobre ovplyvnitená stimuláciou
Zulinqi (VF 41) kardinálneho bodu
dráhy TAIMAI na bolestivej dolnej
konatine a pôsobenie podporujeme
v bode Waiguan(TO 5), o je kardinálnym bodom dráhy JANG WEI
MAI.
JANG WEI MAI- ochranca jangu, spojivová dráha jangová, spája
a pôsobí na jangové dráhy a vrstvy,
ovláda vonkajšok tela, distribuuje Qi
po povrchu tela.
Jej priebeh: Jinmen (VU 63), Yangjiao (VF35), Juliao (VF29), Naoshu
(IT10), Tianjing (TO15), Jianjing
(VF21), Yangbai (VF14), Benshen
(VF13), Toulinqi (VF 15), Zhengying
(VF17), Naokong (VF 19), Fengchi
(VF 20), Fengfu (TM 16), Yanmen
(TM 15).
Je to dráha regulácie, odstrauje
bloky cirkulácie, stázy a akumulácie
energie.
Dráhy TAI MAI a JANG WEI MAI
sa využívajú na všetky bolesti k bov,
aj ako prvá voba terapie vrátane
lumbalgií. /4, 14/
Pri problémoch v niektorej oblasti
a funkciách ovplyvovaných touto
dráhou môžeme pri liebe ku kardinálnemu bodu prida body orgánových dráh, ktorými táto mimoriadna
dráha prechádza.
Mimoriadna dráha TU MAI
s kardinálnym bodom Houxi (IT 3)
ovplyvuje svojou lokalizáciou a charakterom predovšetkým chrbticu,
paravertebrálne svalstvo a poruchy
týkajúce sa somatického nervového
systému. Je to jangová dráha, spája
dráhy a vrstvy jangové.
Jej združená dráha JANG CHIAO
MAI s kardinálnym bodom VU 62
prebieha na vonkajšej strane dolnej
konatiny a trupu a ovplyvuje hyb12
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nos.
Priebeh TU MAI Oblika -genitál
body Huiyin (CV1)- Changqiang
(GV 1) - až do bodu Fengfu TM16,
kde sa rozdeuje k dráhe Moového
mechúra a alej do gluteálnej oblasti
a hlavná vetva beží kraniálne cez bod
Baihui (TM 20) po bod Yintiao (TM
28).
Stimulácia tejto dráhy pôsobí najmä
na chrbticu, miechu a paravertebrálne
svalstvo. Má vplyv na nadobliky
a celkovo na nervus sympatikus.
Indikácia: -pocity mravenenia
v konatinách,
-bolesti paravertebrálne až do
krížovej oblasti vrátane SI k bov,
lumboischialgické bolesti. U žien
ovplyvuje vemi priaznivo šiju a záhlavie, u mužov bolesti v krížoch.
Tlmí k e a povzbudzuje zažívaciu
innos.
Lieime nimi bolesti z nadbytku
alebo nedostatkové kudové bolesti. Stimulácia kardinálnych bodov
týchto dráh má za následok výraznú
relaxáciu svalov hlavne paravertebrálnych. Táto relaxácia môže by
priaznivá, ale musíme ju zváži pri
ochrannej svalovej kontraktúre pri
prolapse disku, aby pacient poas
relaxácie príslušný úsek nevhodne
nezaažil.
Punktúru tejto dráhy je vhodné
doplni ošetrením jej združenej dráhy YANG CHIAO MAI. Je to dráha
jangová, urýchuje cirkuláciu Qi
a tekutín.
Priebeh: Jinmen (VU 63), Pucan
(VU61), Fuyang (VU 59)- Juliao
(VF29)-zadné hypochondrium zadná axiálna plika-Naoshu (IT10)
- Jianyu (IC15)- Jugu (IC16) -krk-comissura labialis-Dicang (G4), Juliao
(G3), Chengqi (G1)- Jingming (VU1)
a pokrauje do Fengchi (VF 20). Táto
dráha spolu s JIN CHIAO MAI obhospodaruje pohyb, aj pohyb tekutín
a energie. (4, 14, 26)
AKUPUNKTÚRNE MOŽNOSTI
LIEBY PRI KLINICKÝCH OBRAZOCH BOLESTI DRIEKOVEJ CHRBTICE
Akútne lumbago
Weizhong (VU 40), Kunlun (VU
60), Shufu (R 27), Shuigou(TM 26),
Naoshu (IT 10), Xialiao (VU 34),
Qihai (JM 6), moxa: Jizhong (TM 6),
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Shenshu (VU 23), Mingmen (TM 4),
Zhonglushu (VU 29), Yaoshu (TM 2)
bolesti až k rebrovým oblúkom:
Jianshi (P 5), Quqi (IC 11), Hegu (IC
4), Sanyinjiao (LP 6), Yinlingquan
(LP 9), Xingjian (H 2), Zusanli (G
36), Shousanli (IC 10).
Pri akútnej bolesti driekovej chrbtice
- akútny ústrel:
extra body Yao Tongy obojstranne
na rukách medzi metakarpami 2-3
a 4-5 k tomu vzdialený bod napichnú kontralaterálne Kunlun (VU60),
Shenmai (VU62), Qihaishu (VU 24)
eventuálne i Zhiyin (VU 67).
Pre chronicky, prípadne opakovane sa blokujúce SI sk benie-lokálne body napicha hlboko
až do vnútra do foramina sacralia
- pseudoradikulárny
S1 - kontralaterálne dráhu VU najmä
Kunlun (VU 60) a Shenmai (VU
62)
L5 - kontralaterálne dráhu VF najmä
Huantiao (VF 30) a Fengshi (VF
31)
Na svalové spazmy svalov chrbtice:
- bankovanie
- body Hua Tuo, ktoré majú intenzívne myorelaxané úinkynachádzajú
sa 0, 5 cunu od processus spinosus,
dráha zaína od C5, eventuálne
penetraná punktúra v postihnutom
segmente v smere Hua Tuo-vej dráhy
Dermatóm L4
Pri liebe je základným bodom na
chrbtici Sanjiaoshu (VU 22) - súhlasný bod TE, ktorého punktúrou sa
v hlbšej vrstve dostávame na m. quadratus lumborum, ktorý je obvykle
u týchto pacientov v spazme a v druhej línii (Huangmen) VU 51
Juliao (VF 29)
Qiching (G 30) a alšie aktívne body
na dolnej konatine na dráhe Žalúdka
Yanglingquan (VF 34) systémový
bod, bod Zem z bodov piatich priehrad, a preto dobre pôsobí na liebu
patológie na dráhe Žalúdka.
Dermatóm L5
Je najastejšou lokalizáciou bolestí
driekovej chrbtice
Základným bodom je Shenshu (VU
23) - súhlasný bod Obliky. Stimulujeme bod segmentálne príslušný
miestu pôvodu bolesti, ale aj Obliky
s ich vzahom ku kostiam, k nervovému systému.

pôvodné práce
Stimuláciou bodov dráhy Žlníka
ovplyvujeme tieto svaly:
Juliao (VF 29) m. gluteus medius
Huantiao (VF 30) m. piriformis
Fengshi (VF 31) tractus iliotibialis,
je bodom vetra a preto má aj protialergické pôsobenie. Punktúra týchto
bodov uvouje iliotibiálny trakt
Ak je mediálna strana stehna hypotonická zvýšime tonus adduktorov
1-2 bodov z dráhy Peene-Yinbao
(H 9), Zuwuli (H10) alebo Yinlian
(H11) alebo z dráhy Sleziny Yinlingquan (LP 9), Xuehai (LP10), Jimen
(LP11).
Yanglungquan (VF 34) hypertonus
svalov predkolenia a fascia latae
v oblasti kolena
Yangjiao (VF 35) znižuje unavitenos a zvyšuje vytrvalos chôdze
Xuanzhong (VF 39) upravuje postavenie nohy a tým zlepšuje aferentáciu z chodidla
Zulingqi (VF 41) je asto zapojený
do patológie
Zuqiaoyin (VF 44) bod ING
a jeho stimulácia ovplyvní poruchy
šachovosvalovej dráhy Žlníka, ale
väšinou kontralaterálne. V miestach
iliotibálneho traktu prebieha dráha
Žlníka, a preto k patológii asto
dochádza pri poruche funkcie Žlníka, niekedy aj akútne pri závažnejšej
diétnej chybe. Po laterálnej strane
stehna prechádzajú aj mimoriadne
dráhy JANG WEI MAI a JANG
CHIAO MAI, ktorých porucha ako
sme už uviedli vyššie, môže by aj
jednou z príin lumboischialgického
syndrómu s vyžarovaním v dermatóme L5.
Dermatóm S1
Je v oblasti dráhy Moového mechúra a paravertebrálne stimulujeme
najastejšie Dachanshu (VU25) súhlasný bod IC a v gluteálnej oblasti
Zhibian (VU 54)
- pri lumbagu kolmá punktúra alebo
ahko kraniálne pri ischialgických
ažkostiach smerom kaudálnym
pre bedrový k b na stred hlavice femuru pre Moový mechúr na horný
okraj symfýzy Huiyang (VU 35)
a Yinmen (VU37) bývajú na stehne
bodmi ahshi Weizhong (VU 40)
má významný analgetický úinok
Kunlun (VU 60) a Shenmai (VU
62) má analgetický a myorelaxaný
úinok
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Pri všetkých radikulopatiách vždy
Yanglingquan (VF 34)!
Pacienti s kombinovaným postihnutím v segmente L5 a S1 sú terapeuticky problematickí.
Ide o nefunknos spojky medzi
dráhou Žlníka a dráhou Moového
mechúra v sakrálnej oblasti Pri postupnej stimulácii bodov Zhangmen
(H 13), potom jeden z bodov Fengshi
(VF31), Zhongdu (VF 32), Yiyangguan (VF 33), Yanglingquan (34)
a nakoniec bodu Fengshi (VF 31) homolaterálne, s dodržaním rovnakého
poradia pri vyahovaní ihiel ažkosti
pacientov asto vymiznú.
SI algia sakroiliakálna synchondróza
Má vzah k orgánu Žlníka a Tenkého reva a asto sa ažkosti manifestujú po diétnej chybe.
Stimulujeme lokálne body dráhy
Moového mechúra a Žlníka a zo
vzdialených bodov Qiuxu (VF 40),
Zulingqi (VF 41), Xuanzhong (VF
39), Yangjiao(VF 35), Yanglingquan
(VF 34), Weizhong (VU 40)
Kostr
patológia v tejto oblasti môže by
dôvodom recidivujúcich funkných
porúch vo všetkých úsekoch chrbtice,
ale aj gynekologických, urologických, sexuálnych problémov a môže
by zdrojom poruchy celého pohybového systému, pretože pri tejto patológii asto vznikajú zreazenia.
Príinou je asto pád na zadok s následným spazmom takmer vždy pravostranného m. levator ani, vyboením kostre. Spazmus m. levator ani
a m. coccygeus môže vzniknú aj pri
nadmernom sexe alebo pri cyklistike.
Pri patológii v oblasti kostre je
zmenená kontúra avého pleca- je
väšia ako pri funknej blokáde 1.
rebra. Je nevyhnutné najprv manuálne odstráni túto poruchu a potom
zasahova ihlami.
Poda MUDr. Barešovej hlboká
punktúra Huiyang (VU 35) obojstranne do h bky 3 cunov, vpravo je sval
hypertonický a vavo hypotonický.
K tomu sa pridáva extra bod medzi
špikou vnútorného lenka a vrcholom oblúka päty obojstranne a alšie
body poda nálezu.
Nesmieme zabudnú na CC prechod a akupunktúrne body v tejto
oblasti hlavne Wangu (VF 12), ktorý

má vzah ku krátkym svalom, ktoré
patria k hlbokému stabilizanému
systému a ich zapojenie do postury
je predpokladom správneho pohybu.
Stimulácia je vhodná pri blokádach
hlavových k bov.
Fengchi (VF 20) zavádzame ihlu
tak, aby sme cítili odpor v hypertonickom svale, dostávame sa do oblasti krátkych svalov, súas hlbokého
stabilizaného systému, tento bod
stabilizuje aj po psychickej stránke.
Postup ošetrenia bolestí driekovej
chrbtice poda MUDr. Václava Kajdoša:
1. mimoriadne dráhy
2. hlavné body Mingmen (TM 4)
Zhibian (VU 54)
3. paravertebrálne po stranách chrbtice
4. poda vyžarovania do gluteu Baihuanshu (VU 30), Huantiao (VF
30) do gluteu a na vnútornú stranu
stehna Zhaobai (R 6), do bedrového k bu Zusanli (G 36), Qiuxu (VF
40) pásové okolo bedier Zhiyin
(VU 67)
5. poda modality
- úava pri predklone Guanchong
(TO 1)
- zhoršenie pri predklone Taibai
(LP3)
- zhoršenie pri záklone Huangmen
(VU 51)
- zhoršenie pri predklone aj záklone Zhishi (VU 52),
- zhoršenie pri otáaní s kontraktúrami svalov paravertebrálnych
Daling (PC 7), Tianchi(P 1) a s k ami iliolumbálnych svalov Fuliu
(R7) (14)
Príklady postupov ošetrení bolesti
v driekovej chrbtici poas stáže na
Klinike akupunktúry v Nanjingu
v íne:
1. Chronické recidivujúce lumbago
s avostrannou ischialgiou, ošetrovali body: Shenshu (VU 23), Qihaishu (VU 24), Dachangshu (VU
25), Hua tuo body alebo Heyang
(VU 54), Huantiao (VF 30). Na
avej dolnej konatine: Weizhong
(VU 40), Chenshan (VU 57), Riyue (VF 24)
2. Lumbalgia - chronické bolesti
v krížoch pri klimatizácii v práci, ošetrovali body: Fengchi (VF
20), Tianliao (TO 15), Quqi (IC
11), Tianzhong (IT 11) alebo
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pôvodné práce
kombinácia Shenshu (VU 23),
Qihaishu (VU 24), Dachangshu
(VU 25), Hua tuo body. Prípadne
kombinácia Zhibian (VU 54), Juliao (VF 30), Weozhong (VU 40),
Chensshan (VU 57).
3. Akútne lumbago, ošetrovali body:
Shen shu (VU 23), Qihaishu (VU
24), Dachangshu (VU 25), Hua tuo
body. Prípadne kombinácia Hua
tuo a Pishu (VU 20). Tiež kombinácia Ciliao (VU 32) a Huantiao
(VF 30)
4. Lumbalgia na avej strane drieku, boli ošetrované tieto body:
Shenshu(VU
23),
Qihaishu (VU 24), Dachanshu (VU
25) - stimulanou technikou.
Body Mingmen (TM 4) a v druhej
línii Zhishi (VU 52) nad ním Hua
tuo body. Používala sa penetraná
akupunktúra v smere bolesti aj
zdola
INÉ AKUPUNKTÚRNE POSTUPY A MOŽNOSTI LIEBY
1. Reflexná akupunktúra poda
Guna
Táto metóda je výborná pri liebe funkných porúch pohybového
aparátu, pokia nie je podstatnejšia
patológia pri pulzovej diagnostike, t.
j. pokia nie sú postihnuté orgánové
dráhy a postihnutie sa týka len šachovosvalových dráh.
Gunn svoj postup nazval intramuskulárnou stimuláciou. Gunnova
reflexná akupunktúra vychádza
z týchto 3 princípov:
a/ receptory + vlákna C / nemyelinizované, pomalé/
b/ rýchle vlákna A delta - fylogeneticky mladý systém
Chronická boles je vedená pomalým systémom pri chronickej
nocicepcii psychických príinách
(somatizácia, larvovaná depresia) neuropatická boles na podklade poškodenia periférneho alebo centrálneho
nervového systému. Chronická boles asto zaína po bezpríznakovom
období po poškodení, úraze a pod.
Pacient pociuje variabilné ažkosti
(mierna trvalá boles, parestézie,
dysestézie) vždy s lokálnou hypestéziou. Po opakovaných stimuloch
vyvolávajúcich ažkosti boles stúpa.
Podkladom tohto stavu je neuropatia,
opakovaná mikrotraumatizácia ner14
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vu, ktorá vedie k jeho demyelinizácii
alebo až k zániku niektorých axonov
a to spôsobí parciálnu denerváciu zásobeného svalu. Denervácia svalu aj
parciálna má za následok
- zvýšenú dráždivos svalu a to aj na
pôvodne podprahové podnety
- zvýšený rozsah odpovede na podnety
- prolongované trvanie odpovede na
podnety
Ako podnety pre tieto reakcie slúžia rozmanité typy podnetov vrátane
ahu, tlaku. Následkom toho vzniká
hypertonus svalu, postupne prechádza do spazmu a asto môže prejs
do kontraktúry.
S tým koreluje zmenená vazomotorika, reflexné zmeny všetkých
lokálnych tkanív. Na EMG sa to prejaví zvýšenou insernou aktivitou. V
postihnutom svale sa rozširuje receptorová zóna pre acetylcholín. Dôsledkom zvýšeného ahu postihnutého
svalu cez šachu vzniká entezopatia,
o bolí rovnako ako bolia postihnuté
miesta vo svale. Platí princíp segmentálnej inervácie- všetko, t. j. aj
na konatinách vychádza z osového
orgánu, napr. patológia v segmente
L4-5 koleno.
Hypertonus svalov je podkladom
bolestivej aferencie a aplikáciou ihly
dokážeme zmeni vo svale situáciu
a tým odstráni boles. Akupunktúrna ihla sa pichá do svalu v spazme,
najmä do motorického bodu (väšinou súhlasí s aktívnymi bodmi), do
zaiatku a úponu svalu, do prechodu
svalu do šachy, aby sme dosiahli
relaxáciu a analgetický efekt.
Väšinou staí pracova na paraspinálnych svaloch, ktoré odrážajú
patológiu na postihnutom periférnom
mieste. Svaly chrbta sú v 4 vrstvách
1 vrstva najpovrchnejšia m. trapezius, levator scapulae, rhomboidei,
latissimus dorsi
2 vrstva m. splenius a iliocostalis
- zodpovedá laterálnej línii dráhy
Moového mechúra
3 vrstva m. longissimus - zaína
už na zadnej ploche os sacrum- zodpovedá mediálnej línii Moového
mechúra
4 vrstva mm. multifundi, rotatores,
hlboký stabilizaný systém chrbtice
- zodpovedá bodom HuaTuo. Najastejšie býva postihnutá 1 a 3 vrstva.
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Terapia:
Horný trapez: Tianliao (TO 15)
a Jiangling (VF 21) - urobi riasu a až
do nej pichnú
Krátke extenzory šije Fengfu (TM
16), Tianzhu (VU 10), Fengchi (VF
20), Wangwu (VF 12), Yifeng (TO
17).
M. sternocleidomastoideus má 3
typy symptómov z hornej asti cefalea temporálna, tinnitus
- zo strednej cefalea skôr frontálna
- z dolnej blokáda klavikuly, dušnos
Rameno m. supraspinatus cez bod
Jugu (IC 16)
Lake tenisový lake Shousanli (IC
10)
Dolný chrbát zaína od Th 10, patrí
tu m. quadratus lumborum a m. longissimus dorsi
Boles celej chrbtice môžeme
ovplyvni bodmi Pishu (VU 20),
Wangu (VF 12) a dolný úpon m. quadratus lumborum a m. longissimus
dorsi
Bedrový k b tractus iliotibialis sa
upína na trochanter major a na koleno, preto pri bolesti v bedre až pseudoradikulárna boles L5 a vboené
koleno: Fengshi (VF 31), Huantiao
(VF 30)
Noha: efekt terapie poda Gunna
hallux valgus je dobrý v adolescencii
na zastavenie progresie a pri pokroilom náleze je dobrý na zníženie
bolesti Shangqiu (LP 5), Zhongfeng
(H 4), Jiexi (G 41)
Pri calcar calcanei pichnú priene
m. plantaris brevis - po RTG ožiarení
už natrvalo akupunktúra nefunguje
(4, 6). Pri liebe je potrebné da pozor
na ochranný hypertonus, ktorý môže
fixova niektorý segment pri patológii z chrbtice alebo ako reflexné
ochorenie vnútorných orgánov(4).
2. Akupunktúra / ev. akupresúra/
poda Thieho
Je výborná, vemi úinná metóda
lieby svalovej dysbalancie.
Ak nájdeme poruchu vo svale alebo
poruchu na dráhe príslušného svalu
postupujeme takto:
- pokia sval potrebuje posilni, potom prvý bod uvedený v príslušnom
poliku tabuky pichneme na tonizanej strane tela poda pohlavia,
druhý bod uvedený v príslušnom
políku tabuky na sedatívnej

pôvodné práce
strane tela poda pohlavia
- pokia sval potrebuje uvoni,
respektíve potrebujeme sedova
dráhu, tak prvý bod uvedený v
príslušnom políku tabuky pichneme na sedatívnej strane tela poda
pohlavia, druhý bod na tonizanej
strane poda pohlavia
Napr. pacient muž s bolesou Achilovej šachy príina nedostatoná relaxácia Achilovej šachy, cesta terapie je uvoni m. triceps surae: poda
Thie patrí m triceps surae k dráhe
Troch ohrievaov a body relaxácie
pre TO sú Tianjing (TO 10) a Zusanli
(G 36) to znamená, že ako prvý v poradí ošetrímTianjing (TO10) na sedatívnej strane (vpravo u muža) a druhý
Zusanli (G 36) na kontralaterálnej
strane vavo u muža a potom ošetrujeme body 2. poradia (4).
3. Akupunktúra poda Dr. Liou ou
Postupujeme ošetrením riadnych
orgánových dráh postupne na bolestivej strane: punkcia bod po bode
a masáž medzi ihlami. Zaíname nad
miestom bolesti, potom do alšieho
bodu na dráhe smerom centrifugálnym- „vyháa boles z tela cez akrá
“ (6).
Poda MUDr. Barešovej : „Ak všeobecne vôbec neviem, kam pichnú,
tak 4 brány a korunka“
Ak je väzba na somatizáciu psychických problémov
- u ženy Neiquan (PC 6), Gongsun
(LP 4), JIN WEI MAI a CHONG
MAI
- u mužov Houxi (IT 3), Shenmai
(VU 62), JANG CHIAO MAI
a TU MAI (4).
4. Moxa
Používa sa pri liebe bolestivých Bi
syndrómov v stavoch chladu, vhlkosti alebo veterného chladu. Moxa rozhýbava vonkajšie patogény a zárove
dop a Qi a krv. Nesmú sa moxova
horúnaté Bi syndrómy, došlo by
k výraznému zhoršeniu ažkostí (13).
Zlý kolobeh Qi v dráhe Moového
mechúra spôsobuje vyžarovanie po
zadnej ploche stehna, nedostatoná
innos Žlníka a Sleziny vyžaruje
po bonej strane stehna a predkolenia. Body na prehrievanie vyberáme
poda príznakov na dráhach Zadnej
strednej (TM), Moového mechúra
(VU), Žlníka (VF), Obliky (R) alebo ich kombináciu (1).
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5. Bankovanie
Reguluje tok Qi a krvi a napomáha
vytiahnu škodlivinu/ vietor, chlad,
vlhkos a horúavu/ na povrch a jej
vylúenie. Bankovanie je hlavne
úinné vtedy, ke škodlivina pretrváva v povrchovej energetickej vrstve
tela. Lieba má dvojaký úinok :
všeobecný - preistenie krvi, zlepšenie obehu, regulácia a zdokonalenie
funkcie autonómneho nervového systému a miestny - odstránenie bolesti,
uvonenie stuhnutých svalov. Aplikácia na dolnú as chrbta na body:
Yaoyangguan (TM 3) - má priaznivý vplyv na dolnú as chrbta
a dop a jang Zhibian (VU 54) a Huantiao (VF 30) - dop ajú Obliky,
rozpúšajú vlhkú horúavu, otvárajú
dráhu a podporujú obeh Qi v nohách
Shenshu (VU 23), Qihaishu (VU 24),
Dachangshu (VU 26). (13). Môžeme
použi aj pohyblivé bankovanie.
6. Akupunktúrne tejpovanie
Akupunktúrnym tejpovaním, môžeme zmierni priebeh akútnych aj
chronických bolestí.
Mechanizmus úinku:
- regulácia svalstva - napínanie, stimulovanie, posilovanie
- regulácia organických porúch vyvolaných psychickou záažou alebo
nervovým vypätím
- regulácia imunitnej reakcie
- uvonenie opuchov
- zlepšenie prekrvenia
Je v liebe bolesti driekovej chrbtice ideálnou doplnkovou terapiou.
Tejpovacie pásky sa používajú na
driekovú chrbticu, sakroiliakálny
k b a bedrový sval. Pri vystreovaní
do vonkajšej strany bedrového k bu,
smerujúcej k oblasti vekého trochanteru sa doporuuje tejpovanie driekovej chrbtice tzv „hviezda“. asto
sú postihnuté aj flexory bedrových
k bov, a tie musia by zatejpované
hlavne vtedy, ke boles vyžaruje do
slabín.
Pri bolesti kostre tejpovaciu pásku
nasadzujeme v predpätom stave až ku
kostri.
alšou metódou je krížové tejpovanie- cross taping / akupunktúra
bez ihiel/ pomocou ktorej cielene
stimulujeme akupunktúrne body
prostredníctvom malých náplastí.
Dokáže pomôc pri energetických
blokádach, stimuluje samolieiace

sily a znovu nastouje vnútornú telesnú rovnováhu. Jazvy, zrasty a zápaly
v tele vedú v tele k nerovnováhe, preto cielene stimulujeme urité body na
príslušných meridiánoch. Ošetrované
body tak ako pri akupunktúrnej liebe
ihlami môžu by vzdialené od miesta
vlastného bolestivého deja. Cross
tejping ako aj iné metódy dráždenia
akupunktúrnych bodov (akupresura,
shiatsu, moxovanie, laseropunktúra)
má za cie regulova prúd životnej
energie a znovunastolenie stratenej
rovnováhy. Dráždenie akupunktúrnych bodov sa uskutouje nalepením
ahko aplikovatenej náplasti. Výhodou je jemná, ale trvalá stimulácia
tkaniva a konštantný typ dráždenia.
Zrasty sú ošetrované do h bky a prúd
energie je vytrvale povzbudzovaný.
Tejpovanie akupunktúrnych bodov
vykonávame špeciálnymi tejpovacími
páskami, ktoré pripomínajú mriežkované náplaste. Nie je nutné predpätie
tkaniva alebo natiahnutie náplaste
a môžu by na pokožke priemerne po
dobu troch až siedmich dní.
V prípade driekovej chrbtice lepíme tejpovacie pásky paravertebrálne rovnobežne v oblasti meridiánu
Moového mechúra nenapíname ich
alebo len vemi nepatrne, ostatné
pásky, ktoré lepíme naprie dvom paraverebrálnym páskam však lepíme
v mierne napätom stave. Úinnos
zatejpovania bedrovej chrbtice sa
výrazne zlepšuje tým, že prvé pásky
nalepíme až do oblasti ThL prechodu
alebo oblasti dolnej hrudnej chrbtice
(11).
ZÁVER
Boles driekovej chrbtice je jedným z najastejších dôvodov ošetrení
v našej ambulancii.
Drieková chrbtica je najzranitenejším lánkom našej telesnej osi, pretože nesie najväšiu záaž, musí sa
vedie otoi a ohýba do všetkých
strán, a preto spôsobuje najastejšie
problémy.
Vzhadom k tomu, že pri ochorení chrbtice dochádza k zložitým
reflexným väzbám, k disharmonii
v informaných tokoch, má v lieebnom procese svoje oprávnenie
akupunktúra. Pôsobí na patologický
reflexný oblúk a tým umožní vlastné reparané procesy v organizme.
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pôvodné práce
Je nielen liebou symptomatickou,
ale aj špecifickou. Môže sa uplatni
hlavne tam, kde má chorý veké
bolesti pri celkom malých anatomických zmenách, teda tam, kde funkné
zmeny sú priamo v segmente, kde následkom stresu došlo k vegetatívnej
dysregulácii.
Pokia je príina hlbšia, potom sa
dostaví len krátkodobý úspech nasledovaný recidívami.
Aj ke akupunktúra bola v zemiach
svojho vzniku využívaná ako metóda
preventívna alebo v akútnom štádiu,
v našej praxi sa stala liebou, na
ktorú sú pacienti odosielaní alebo ju
sami vyhadávajú ak už zlyhali iné
postupy lieby (23).
„Akupunktúra znamená významný
prínos v liebe chronických vertebrogénnych ochorení. Poda výsledkov

BOLESTI DRIEKOVEJ CHRBTICE A AKUPUNKTÚRNA LIEÈBA

posledných rozsiahlych prác na tisícoch probandov /Gerac, Nemecko,
roky 2002-2008/ jej úinos u VAS je
dvakrát väšia ako celej konvennej
medicíny - vítane FBLR.“ (2).
V rehabilitanej medicíne akupunktúrnu liebu využívame pri
bolestiach, funkných poruchách
a poruchách pohyblivosti, na úpravu
trofiky a svalovej sily. Akupunktúra
uvouje svaly, posiluje obranyschopnos, podporuje prekrvenie
a upokojuje nervový systém a tým
utišuje boles.
Napriek tomu, že problematika bolesti driekovej chrbtice je dos astá,
rozhodla som sa v tejto práci poukáza na vzah diagnostiky bolesti
v driekovej chrbtici v rehabilitanej
praxi a možnosti lieby akupunktúrou. V rehabilitanej medicíne

akupunktúrnu liebu využívame pri
bolestiach, funkných poruchách a poruchách pohyblivosti, úprava trofiky
a svalovej sily. Rehabilitaný lekár
prichádza pri vyšetrení pacienta najviac do kontaktu s palpáciou, využíva
znalos zreazení a vyhadávania
TrPs (Triger points) a TePs (Tender
points), ktoré sa zhodujú s ošetrením
ashi bodov a aktívnych bodov pri bolestiach driekovej chrbtice.
V práci som sa zamerala na diagnostiku klinických obrazov bolestí
driekovej chrbtice a prehad rôznych
lieebných postupov akupunktúrnou
liebou, lebo v mojej praxi má akupunktúrna lieba a lieebné postupy
súvisiace s akupunktúrou výrazný
vplyv na výsledok rehabilitaného postupu a možno ju použi vo
všetkých fázach lieebného procesu.
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ENERGETICKÉ ÚROVNE V SÚVISLOSTIACH

Z PREDNÁŠOK NA I.ŠMIRALOVÝCH DÒOCH, DÒA 4.11.2016
prim. MUDr. Ján Herdics
PREMED-OKO s.r.o.
Centrum akupunktúry a preklinickej medicíny
Školiace pracovisko Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Mimo našej fyzikálnej schránky poznáme dôležitú energetickú štruktúru,
ktorá zabezpeí uritú formu, fungovanie a samozrejme aj zásobovanie
s informáciami danej schránky.
Ak sa pamätáte na kongres vo Zvolene, naznail som podstatu „rieky“
informanej energie, Qi a iných energií.
Nartol som niektoré možnosti prúdenia tejto rieky.
Zavlažovanie okolitých tkanív,
otázky prílivu a odlivu pri fungovaní
(otázky nameranej impedancie) poas
dvojhodinového biorytmu, boli tiež
témou mojej prednášky.
Po vyhodnotení 275 prípadov
kompletnej diagnostiky metódou
jednotného H-diagramu, spomenul
som z antických Shu bodov (body
Ting, HO, Yuan) a vypoítanú tendino-muskulárnu as, ich ventilovú
úas v horeuvedených dejoch.
Graficky som znázornil niektoré
komponenty rieky z boného pohadu (obr.1).

Fungovanie tejto „rieky“ okrem
presunu v smere toku informácií, Qi
a iných energií, zabezpeí aj uritú
priepustnos z dolnej asti (spodok
megareceptorov), o dáva zásobu na
zavlažovanie v dobe odlivu.
Opaná priepustnos v ase prílivu danej dráhy zas umožuje prísun
z mora energií smerom k rieke,
vzniknuté informácie z vnútorného
prostredia smerujú k dolnej asti
energetického lievika a po prechode
aj suprakutánne dôjde k rekódovaniu

a napokon k prechodu do výsledného
aktuálneho
energo-informaného
poa okolo našej planéty. (vi obr 2)

Poznáme aj to, že energia je jednotná ale vždy aj bipolárna. Skladá
sa z komponentov Yin a Yang.Tak
v makro ako aj v mikrokozme v kolobehu energie v asopriestore rozlišujeme šes dôležitých momentov.
Mobilné, vývojové fázy energie
spomenutých momentov nazývame
„šiestimi energiami“ alebo ríšou šiestich energií.
Každá energia tipu Yin a Yang sa
delí alej na 3 skupiny, ktoré znamenajú inú intenzitu a inú funkciu.
Yinová energia má tieto skupiny:
- Tai Yin (veké alebo vonkajšie
Yin).
- Shao Yin (stredné Yin).
- Jue Yin (malé, konené alebo spodné Yin).
Yangová energia má tieto skupiny:
- Tai Yang(veký alebo najvyšší
Yang).
- Shao Yang (stredný Yang).
- Yang Ming(malý Yang).
Tieto energie majú tri vlastnosti
a majú aj svoj charakter:
1. V asopriestore v konštantnom
poradí sledujú jedna druhú.
2. Neustále ovplyvujú v našom
mikrokozme známe elementy.

3. Kozmické energie(energie makrokozmu) aktivujú naše udské
energie (energie nášho mikrokozmu), ktoré potom priamo pôsobia
na naše konkrétne orgány.
Napríklad kozmické Tai Yang aktivuje vrstvu Tai Yang u udí, o pôsobí aktivane na Obliku a Moový
mechúr, priom brzdí Púca a Hrubé
revo.
Náš kontakt s okolitým svetom
a možnos reagova na jeho zmeny,
mimo hrubších informácií, ktoré
zabezpeujú naše zmyslové orgány,
vyžaduje zachyti aj jemnejšie informácie a reagova na ne.
Tieto jemnejšie informácie detekujeme pomocou troch energetických
okruhov:
1. Spomínaná ríša šiestich energií,
ktoré priamo ovplyvujú funkcie
orgánov.
2. Akupunktúrny systém, ktorý rôzne kozmické energie, informácie
a vlastné energie loveka kontaktuje s orgánmi.
3. Sieovina energetických úrovní.
Vid obrázok (schéma, meranie H
diagramom) obr.3

Pod energetickými úrovami si
predstavujem stacionárne, pulzujúce
energetické polia, ktoré zabezpeia prenos Qi, informanej energie
a iných energií medzi povrchom
a h bkou a medzi sebou.
V roku 1988 spomína Dr. Simoncsics, že v každej jednotke kozmu-
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-tak aj u loveka- existuje taká
„sieovina“, ktorá rozdelí rozliné
energie v asopriestore, o zabezpeí
prúdenie medzi povrchom a h bkou.
Poda neho v každej anatomickej
jednotke (nech je to bunka, tkanivá,
konatiny, brušná dutina,hrudná dutina, lebka...) existuje systém, ktorý reguluje rozdelenie energií pri prúdení
medzi povrchom a h bkou. Jedná sa
o šes energetických úrovní - o ich
priestorovú variantu.
Možnos, obsah v blízkosti spodiny megareceptoru a nahromadené
energie, Qi a informácií v mori energií, pomocou týchto úrovní dostanú
možnos pohybu tak k povrchu alebo
smerom do h bky.
Správne fungovanie tohto systému
je ešte poistené strednými energetickými úrovami,ktoré v rámci systému zabezpeia permanentné prúdenie
energií.
Poda umiestnenia meridiánov
máme možnos ich priradi k ním. Tá
dráha, ktorá je viac vzadu, ím alej
od strednej osi tela a ím je bližšie
k povrchu, je viac Yangová.
Yinové meridiany prebiehajú tak na
trupe ako aj na konatinách na predo-vnútorných astiach tela.
Porucha na spomenutých úrovniach-nedostatoná aktivácia niektorej zo šiestych energií s makrokozmickou - ohrozí správny prenos
(rozhodne vyvolá aj poruchu kvalitného zavlažovania).
Energetické úrovne môžu pracova harmonicky priom zabezpeia
dostatoný kontakt medzi povrchom
a h bkou,medzi sebou a nakoniec

ENERGETICKÉ ÚROVNE V SÚVISLOSTIACH

aj medzi riekou a morom energií.
Možno ich nazva aj „strádami“,
ktoré pri odlive zabezpeujú mohutné
prúdenia smerom dovnútra a pri prílive zas opané.
Prúdenie energií medzi povrchom
a h bkou - tak Yin alebo Yang úrovami -je stredne aktívne - za normálnych okolností.
Pri poruche (zvýšené prúdenie navonok alebo dovnútra oboch polarít
alebo aj pri poruche permanentného
prúdenia v rámci systému dochádza
aj k zmenám v pulzoch.
U Yangových polí máme plné pulzy
a u Yinových zas prázdne.
Okraje
energetických
úrovní
(Obr.4)
Sú to vlastne tenšie stacionárne,pulzujúce energetické polia,kolmo nasadajúce na energetické úrovne. iastone tvoria hranicu so susednou a so
svojou „odpudivou“ silou postrážia
zbytoné miešanie sa energetických
balíkov patriacich k inej úrovni.
Sú aktívnejšie asi (viac priepustné)
v strednom období dvojhodinového
biorytmu.
Tieto polia (ich periferná as) tvoria aj okraje (brehy) rieky.
Poda teozofických mudrcov, super-senzibilov, energetická štruktúra
Vitálnej guôky, ktorá je nosiom Qi
vyzerá takto (obr.5):
Klasici upozorujú na prioritné riešenie problematiky poruchy prúdenia
cez energetické úrovne.
Môžeme potom hovori o prvej
fáze harmonizaného zákroku.
1. Porucha na úrovni TAI YANG
(veký Yang), spojená s dráhami
Tenkého reva a Moového mechúra. Porucha prúdenia smerom
k povrchu.
Príznaky: Plné pulzy na oboch. Stav
podobná viróze. Potlaenie obranných síl organizmu, náchylnos
k ochoreniam.
Zasahujeme v bode Jin men (VU 63)
(dráha Moového mechúra).

2. Porucha na úrovni SHAO YANG
(stredný Yang), spojená s dráhami
žlníka a troch ohrievaov (San
Jiao). Porucha permanentného
prúdenia energie v rámci systému.
Príznaky: Plné pulzy na oboch,chorobnos, oslabená hybnos v k boch.
Zasahujeme v bode ER-MEN (medzi art.mandibulae a tragus) pod
uhlom.
3. Porucha na úrovni YANG MING
(malý Yang), spojená s dráhami
hrubého reva a žalúdka. Porucha
prúdenia z povrchu dovnútra.
Príznaky: Plné pulzy na oboch,
slabos svalov konatín, plnos
v bruchu.
Zasahujeme v bode Chengqi (en i)
bod G1 z dráhy Žalúdka, (stred
dolnej asti orbity, na 30 sekúnd).
4. Porucha na úrovni SHAO YIN
(stredný Yin), spojené s dráhami
Srdca a Obliky. Rušené je prúdenie dovnútra.
Príznaky: Prázdne pulzy na oboch,
únavnos, kudová dušnos.
Zasahujeme v bode z dráhy Jen Mo
(1 palec pod koreom jazyka).
5. Porucha na úrovni Yue Yin (malý
Yin), spojené s dráhami Peene
a Perikardu (vládca srdca a ciev.)
Porucha prúdenia v rámci systému.
Príznaky: Prázdne pulzy na oboch,
asthénia, neuróza.
Zasahujeme v bode YuTang (JM 18)
(dráha Jen Mo)
6. Porucha na úrovni TAI YIN (veký
Yin) spojené s dráhami Púc a Sleziny. Nekvalitné prúdenie z h bky
navonok. Príznaky: Prázdne pulzy
na oboch, nafukovanie brucha,
nespokojnos bolesti v oblasti
plexus solaris.Zasahujeme v bode
Zhongwan (žun va) z dráhy Žen
Mo. (JM 12) (stred medzi pupkom
a procesus xiphoideus).
Literatúra u autora
(Pozn. red.:
Obrázky z lánku vo farbe nájdete
na str. 25)
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VÈASNÁ DIAGNOSTIKA RAKOVINY

(NOVÉ TERAPEUTICKÉ MOŽNOSTI NA ZÁKLADE ÈÍNSKYCH SKÚSENOSTÍ)
Dr. E ry Ajándok, Murvai Sándor
Publikované v Természetgyógyászati Magazin,r.18,2012,.10,s.52-53
Zrýchujúce sa tempo života má nepochybne vplyv na naše zdravie. Výsledky našich
skutkov dobré aj zlé, sa nám zákonite vrátia.
Poda toho sa nám vytvárajú aj naše biologické odpovede. íania to na základe vyšetrenia tisícov chorých s rakovinou zistili už pred
viacerými desaroiami (Guocai Gai, 1978).
Poda ich výskumov existuje na zadnej strane
stehna extra meridiánový bod (ínske meno:
Xindaxi, iže nový stehnový bod), ktorého
tlaková citlivos môže signalizova zaínajúce rakovinové ochorenie v ipsilaterálnej polovici tela (obr..1). Tlak na bod
môže vyvola ostrú boles, akoby pichnutie nožom. V takomto prípade sa
odporúa, ím skôr vykona onkologické skríningové vyšetrenia. Tento onkologický pred skríning je preto populárny, lebo vykonávanie pravidelného
skríningu v íne u pol druha miliardy udí by nebolo možné.
Poda doterajších poznatkov má táto, na tlakovej bolesti založená diagnostika rakovinového ochorenia 74-75%-nú špecifickos a senzitivitu. Jej
zavedenie do praxe má tú prekážku, že nevieme o odporúa, nakoko by
sa mohla dramaticky zvýši úloha onkológov, keby sme odporúali skríning
rakoviny pre tých, u ktorých sme našli citlivos tohto bodu (iní to, poda
nášho výskumu, viac ako 20% vyšetrovaných osôb, v závislosti na veku).
Metodika
Vypracovali sme jednu novú metódu na vytvorenie spojenia dvoch
bodov. Do dvoch bodov sú zavedené
akupunktúrne ihly, za úelom vytvorenia energetického prepojenia. Podstata metódy je, že spojenie medzi
doma vpichnutými akupunktúrnymi
ihlami vytvoríme ich spojením medeným drôtom. Zrezaný na vhodnú
d žku toto „vonkajšie“ spojenie preprogramuje chorobné procesy takým
spôsobom, ako sme v asoch svojej
mladosti programovali prvé poítae,
spájaním vhodných bodov, elektrickým prepojením.
Bod indikujúci nádorové ochorenie
sa nachádza na povrchu zadnej strany
stehna, pol palca laterálne od stredu
spojnice medzi gluteálnou a popliteálnou ryhou prebiehajúcej v strednej
línii.
Druhý bod - s ktorým ho spojíme
- je bod nachádzajúci sa najvyššie na
hlave. Preložené z ínštiny : „ miesto
stretnutia sto bodov“. Sprostredkuje
informáciu do mozgu, resp. z mozgu, je klasickým bodom v prípade
poruchy pamäti, zlepšuje procesy

v mozgu. Je
dvadsiatym
bodom zadnej strednej
dráhy (TM
20).
Ihlu zavedenú do
tohto bodu
spojíme
s citlivejším
rakovinovým bodom.
N a j p r v
vyšetríme
tlakovú citl i v o s 
rakovinového bodu
obr. . 2
obojstranne.
Ktorý je citlivejší, ten napichneme
a ihly spojíme medeným drôtom
(obr..2).
Výsledky
Uvedenou metódou sme vykonali
liebu skoro sto osôb.
Úinkom lieby sa spustí dobre
vnímatený harmonizujúci proces

obr. . 1

a tlaková citlivos „rakovinového
bodu“ po niekokých sedeniach
ustúpi. Lieená osoba udáva pocit nevšedného pokoja, ako aj pocit uvonenia a odpoinutia, o pretrváva
niekoko dní.
Ak osoba, ktorá by mala by lieená trpí bolesami hlavy, lieba je
kontraindikovaná, nakoko boles
hlavy sa môže vystupova. Takisto treba dáva pozor, i v okolí do
stehna vpichnutej ihly nedôjde ku
svalovému k u, nakoko toto je
sprevádzané pocitom lokálnej bolesti
a dyskomfortom.
Predpokladáme, že sme objavili
jeden bod diagnostiky rakovinových
ochorení, ktorý sme nazvali „vonkajším Xindaxi“. „Vonkajší“ znamená,
že sa nachádza v rovnakej výške ako
pôvodný bod, vzdialený od neho poldruha palca, iže 2 cuny od stredovej
iary (obr. .3 ). Tento bod je, poda
našich skúseností citlivý vtedy, ak je

obr. . 3
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zhubný nádor umiestnený v povrchových astiach tela. V tomto prípade
sa osvedilo kontralaterálne spojenie
s bodom zadnej strednej dráhy TM
20. Inak povedané, ak je na tlak citlivý tento bod, pravdepodobnos objavenia sa nádoru v kontralaterálnej
polovici tela je pravdepodobný.
Diskusia
Môžeme vyhlási, že nami použitá
akupunktúra pomocou spojenia bodov medeným drôtom je úinná na
odstránenie citlivosti bodu rakoviny
(bodov rakoviny). Nastouje to dve
otázky.
Spojenie bodov Xindaxi a TM20
vyvoláva pravdepodobnos jedného
nového vysvetlenia mechanizmu
úinku.
Tento bod je vhodný na to, že
otvorí bránu informácie pre mozog
na odstránenie chorobných procesov
v danej polovici tela. Poda doterajších skúseností by sa bod Xindaxi
ani nemal natoko vola bodom
rakoviny, ako skôr bodom indikujúcim poruchu. Poda holistickej
predstavy nemôžeme oddeli procesy
prebiehajúce v našom tele od udalostí
v našom duševnom, mentálnom živote, tieto pôsobia vzájomne na seba.
Ak ochorie naše telo a dozvieme sa
o tom, budeme ma vedomie choroby aj vtedy, ak nám to povedal len
lekár, hoci nemáme žiadne príznaky
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choroby (Fava ,Sonino 2009). Vzniknuté ochorenie možno liei nielen
liekmi, ale aj komplexnou mentálnou
aktivitou spúšajúcou neurobiologické mechanizmy, ako to dokázal
Fabrizio Benedetti v prípade bolesti
(Benedetti, Mayberg et.al. 2005).
Nami vyvinutá metóda slúži takémuto „mentálnemu“ uzdraveniu. Poas
akupunktúry vykonanej spojením
bodu vrchu hlavy ( Bai hui TM 20)
a bodu rakoviny ( Xindaxi ), sa môže
uskutoni koordinácia prostredníctvom centrálnej nervovej sústavy.
Druhá zaujímavá otázka, akajúca
na vysvetlenie, je to, o sa odohráva
poas spojenia medeným drôtom?
Medený drôt ma dobrú vodivos, ale
prichádza do úvahy aj iný kov (napr.
zlato)? Vpichnutá ihla prenikne cez
vonkajší povrch kože, a tak vznikne
na konci ihly elektrický potenciál
– tzv. demarkaný potenciál. K tomu
sa pridáva aj elektrický prúd ihly ako
termolánku (špika je uložená vo
viac ako 10°C teplejšom prostredí
ako vynievajúca as). iže môže
ís o významnú úlohu pri vyrovnávaní elektrických potenciálov. Odmera
sa nám to doteraz nepodarilo.
Súhrn
Môžeme vyslovi domienku, že
vymiznutie citlivosti bodu Xindaxi,
ktorý je využívaný na skorú diagnostiku rakoviny v íne, je možné

uskutoni špeciálnou akupunktúrnou metódou, ktorá umožuje zapojenie sa centrálnej nervovej sústavy.
Týmto ponúkame možné riešenie
na úpravu poruchy v organizme, pri
zaiatoných procesoch nádorových
ochorení.
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S povolením Dr. Eryho preložil
MUDr. František Dranik
(Pozn. red.:
Obrázky z lánku vo farbe nájdete
na str. 25)
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PREDNÁŠKA BOLA PREDNESENÁ NA I.ROÈNÍKU ŠMIRALOVE DNI

Prim. MUDr. Ján Herdics, PREMED-OKO s.r.o.
Centrum akupunktúry a preklinickej medicíny
Školiace pracovisko Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Celé toto obdobie by som si dovolil
rozdeli na 3 asti.

a preklinickej medicíny“ v Komárne v roku 1984.

1. Príprava na výskum do roku
1980.
2. Naštartovanie vlastného výskumu
od roku 1980 (pobyt v Mongolsku).
3. Obdobie po návrate do vlasti (od
decembra 1983), otvorenie „Samostatnej ambulancie akupunktúry neskôr Centra akupunktúry

1. Prípravu by som charakterizoval ako obdobie intenzívneho štúdia
dostupnej literatúry z akupunktúry,
ktoré u ma pretrváva aj dodnes. Paralelné štúdia kozmológie a teozófie
doplovali toto obdobie. Nemalú
aktivitu som vyvíjal v snahe hlbšieho
pochopenia niektorých klasických
uení, a v interpretácii získaných poj-
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mov do jazyka XXI-ho storoia.
Snažil som sa pochopi a korigova
asté nesprávne preklady.
Sledoval som harmonizané úinky
vlastných akupunktúrnych zásahov.
2. Druhá as je obdobím pobytu
v Mongolsku, kde som pôsobil ako
lekár Medzinárodnej geologickej expedície a vo vonom ase som praxoval v 2. Vládnej nemocnici, v Ulan-Batar na oddelení akupunktúry u Dr.

pôvodné práce
Badara. Prehlboval som tu svoje
vedomosti z akupunktúry priom sa
mi podarilo získa najvyššiu možnú
kvalifikáciu z daného odboru, ktorá
bola nostrifikovaná aj našim ministerstvom zdravotníctva.
U svojich pacientov (geológov
a ich rodinných príslušníkov) som
zaal sledova impedanciu vybratých
bodov pomocou meracej aparatúry
ínskej výroby. Zameral som sa na
antické Shu body body tonizané,
body disperzie a na niektoré body
Volla.
Vyšetroval som základné pulzy
(plný, prázdny, povrchový, hlboký,
rýchly a pomalý).
Porovnával som výsledky pulzovej
diagnostiky s nameranou impedaciou. Výsledky boli podobné len
výnimone.
V Ulan-Batar som sa rozhodol,
že vyviniem vlastnú objektivizanú a diagnostickú metódu ktorá by
spájala niektoré prvky tradinej ale
aj školskej medicíny. Zostavil som
hlavný smer svojho výskumu a taktiež podstatné charakteristiky vlastnej
diagnostickej metódy.
3. Tretia as je obdobím po návrate
do vlasti, a v podstate trvá dodnes.
Ako zásadnú vec som považoval
priblíži sa k podstate akupunktúrneho bodu a k základnej charakteristike
samotnej dráhy. Kládol som si otázku: existuje bod v samotnej pokožke
alebo pokožka je len akýmsi „ožiareným“ miestom?
Podarilo sa mi získa dobrovoníkov (športovcov kanoistov, študentov
gymnázia, vojakov základnej služby),
v pote 200, s ktorými som pravidelne spolupracoval.
Ominóznu otázku akupunktúrneho
bodu som riešil jednoduchým štýlom.
Nameral som impedancie aktívnych
bodov v zápästí, ktoré som oznail
a po posunutí pokožky pôvodné
miesta vykazovali hodnoty nie aktívneho bodu.
Po zrušení fixácie a návrate oznaených bodov na pôvodné miesto som
meral už hodnoty, ktoré sú charakteristické pre akupunktúrne miesta.
Musel som pripusti možnos, že
pokožka je len „ožiareným „ miestom.
Automaticky „prišla“ alšia otázka: „Kde sa nachádza tá lokalita,
ktorá ožaruje pokožku“?
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Sledovaním a premietnutím bodov
dráhy Púc v oblasti bicepsu, som
musel konštatova, že pri flexii predlaktia (skrátení bicepsu) dochádzalo
k posunu premietnutého miesta aktívneho bodu.
Záverom som pochopil ,že lokalita
je v musculature pod daným bodom.
Využitím správ mikroskopických
neskôr elektromikroskopických štúdií rezov v oblasti aktívneho miesta
a využitím senzibilov podarilo sa
mi získa obraz energetického dvoj
lievika (kužela) so širokou bázou
v musculature s hrotom koniacim
suprakutánne, kde sa zas rozširoval.
“Vykrojená“ as v koži tvorila vlastné akupunktúrne miesto .
Celý tento komplex som si dovolil
nazva „Bioenergetickým oknom kde
spodnú as (v musculature)som nazval megareceptorom a efektorom“.
Suprakutánne sa nachádzajúci hrotový bod energetického kužea zas
„0“-ým bodom.
Predlžené horné energetické (kužele) lieviky v uritej vzdialenosti od
tela sa stretávali a prelínali a tak pri
pohade zhora tvorili takzvaný „multiplikaný“systém (kvet života).
Zaujímavé boli sledovania zmeny pulzov a nameranej impedancie
u dobrovoníkov.
Porovnával som podobnos výsledkov pulzu a impedancie poas dvojhodinového biorytmu.
Až na náhodné, nezaznamenal som
žiadne podobnosti.
Od roku 1986 som používal vlastnú
meraciu aparatúru „akutest“ do roku
2000. V tomto roku bola pripravená
meracia aparatúra ACU-SPIDER
2000, model 702 s pamäou.
Považoval som za dôležitý moment
zistenia vplyvu meracieho aparátu
(merania impedancie) na aktívny
bod. Pozoroval som (napriek tomu,
že trvanie merania je len zlomkom
sekundy u jedného bodu):
Okamžitý efekt.
Výsledky za 24 hodín.
Hodnoty za 48 hodín.
Efekt za týžde.
Výsledok za mesiac.
Okamžitý efekt v priemere bol 30
K ohm-ov oproti pôvodnej hodnote.
Návrat tohto efektu k nameranej
hodnote sa prejavil len za 48 hodín.
Podobný návrat sa objavil za týžde
a potom už len za mesiac.

Podarilo sa zisti aj moment (úinok) istého tlaku hrotu meracej sondy pri meraní. V priemere to vykazovalo zmeny do 15 K ohm-ov.
Tento fakt podporil dôležitos rovnakého tlaku pri meraní (potrebu odpruženého hrotu meracej sondy).
„Ošetrenie“ pokožky, kde sa robilo
meranie a tak nameraná impedancia
bodov týchto miest a bodov neošetrených vykazovalo znané rozdiely.
Možnos nastavenia vlastnej meracej aparatúry na suchú, strednú a vlhkú
pokožku tento problém riešil, priom
bola zabezpeená individualita jedinca, individualita nameraných hodnôt,
pri jeho momentálnej vegetatívnej
situácii. Prvá meracia aparatúra (
Akutest), ktorá mala odpružený hrot
(pozlatený) s možnosou nastavenia
prístroja na spomínané tri druhy pokožky, plne slúžila na seriózne meranie impedancie.
Skupinu súzvuných bioenergetických okien som si predstavil ako
„bóje“, medzi ktorými prúdi základná
rieka informanej energie a QI. Vo
svojich prednáškach a publikáciach
som vysvetlil podstatu QI (Vitálnej
energie, do jednoty režírujúcej sily
v rámci celého organizmu, ktorá
pochádza zo slnka a z iných slnených sústav a je viazaná na vitálnu
guôku).
Zaviedol som pojem „výsledné
aktuálne energo-informane pole“,
ktoré obklopuje našu planétu a neustále „bombarduje“ aj náš mikrokozmos s informanou energiou ktorá je viazaná na energetické balíky.
Spomínanú Vitálnu guôku som si
predstavil ako aj možné „Xue“, ktorá
zásahom dekódovanej informanej
energie uvouje QI.
Vysvetlil som podstatu fungovania
tejto rieky, otázky prílivu a odlivu
(zavlažovania okolitých štruktúr).
Naznail som niektoré možnosti
a mechanizmy vedúce k „prázdnote
a k plnosti“ .
Meraním impedancie vybratých
antických Shu bodov (TING,HO,YUAN)a špeciálneho bodu H' som
sledoval a hodnotil situáciu u 275
prípadov poas stavu maxima a minima v priebehu denného biorytmu
a vysvetlil zmeny v aktivite týchto
bodov(ventilov), podstatu ich chovania sa poas prílivu a odlivu.
Poas pobytu v Mongolsku som
rozpracoval základy elektro-diagnos-
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pôvodné práce
tickej metódy modifikovanej Ryodoraku karty. Aktualizovaná a využívaná bola od roku 1986.
Jednalo sa len o elektro-diagnostickú metódu. Od hore uvedeného
roku pripravoval som kompletnú
diagnostiku, metódu jednotného
H-diagramu, ktorá neskôr už mimo
elektrodiagnostiky obsahovala aj iné
komponenty (klasickú pulzovú, tonometrickú pulzovú diagnostiku, stav
Yin-Yangu, množstvo potravinovej
energie v priebehu dráhy a samozrejme aj množstvo QI a informanej
energie, niektoré Vollové body a iné
asti).
Namerané impedancie v MO bodoch ich prítomnos v rekapitulanej
tabuke, doplovali komplex hodnotených momentov.
Body - bariéry, ktoré prepúšajú
správne energiu v priebehu dráhy,
tvorili alšiu rekapitulanú tabuku.
Možnos zistenia kardinálnej poruchy v organizme, som považoval
za dôležitý moment pri diagnostike
a v harmonizaných postupoch.
Všeobecnejšia špeciálna anamnéza
,jej výsledky prenesené na pentagram, už naznaili hadaný element.
Presnejšia špeciálna anamnéza poda
Dr. Truong Tinga (hodnotením uritých funkcií orgánových systémov)
upresovali a kvantifikovali tento
problém. Umožnili vybra element,
ktorý sa podiela na kardinálnej poruche.
Tabuka príznakov už zase konkretizovala vnútorný orgán z daného
elementu.
Upozornenia B. Autoroche - P. Navailh ohadne nesprávneho prekladu
tendino-musculárnych dráh (presnejšie sa jednalo o svalovinu v priebehu
dráhy), umožnili zakomponova do
programu metódy vypoíta z odmeranej impedancie v bode Ting jej bio-elektrickú komponentu a znázorni
tento moment v podobe H'diagramu.
T diagram (grafický znázornená
funkcia zabezpeujúca prúdenie energií v priebehu dráhy smerom k povrchu) a niektoré Vollové komponenty,
sú tiež zakomponované do programu
metódy jednotného H-diagramu.
Dlho som uvažoval o podstate pulzovej vlny.
Predpokladám, že každá bunka
nášho organizmu, každá bunená
mini-továre pri svojej innosti sa
prejavuje zvukovou, bioelektrickou
a nakoniec aj so svetelnou zložkou.
22
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Zvukový moment buniek konkrétneho orgánu, ich súhrn je jedným
charakterom orgánu. Zvukový fenomén - vlna, prechodom do krvného
rieiska sa mieša s výslednou vlnou
a po postupe na zápästie, do palpanej oblasti pulzov sa prejavy ako
nosite zvukovej vlny daného orgánu
a dráhy. Sila pulzovej vlny druhotne
naznauje množstvo energie, ktorá
doprevádza daný pulz.
Palpované oblasti som si dovolil
nazva pulzovým analyzátorom,
ktorý sa vyznauje rozlinou podložkou (rozdielnej tvrdosti) proti ktorej
palpujeme a s uritým momentom
turbulencie.
Spomenuté komponenty menia
charakter palpovaného pulzu.
Zvuková vlna bunených mini-tovární obsahuje aj prvok, o dodávajú
difundácie cez bunené membrány.
Tento moment z celkovej zvukovej
vlny sa mi podarilo zachyti pomocou tzv. tonometrického pulzu a zakomponova do metódy jednotného
H-diagramu.
Bioelektrický moment prác bunených mini-tovární (sumár) je meratený našimi aparatúrami v podobe
nameranej impedancie. Svetelná
zložka je zatia bez možnosti objektivizácie až na schopnosti senzibilov.
Nemalú dôležitos v mojich snaženiach bolo vysvetli pravý zmysel
pojmu Yuan QI.
Pod týmto pojmom by sme mali
chápa o. i. nový bazálny program
zdedený z variácií bazálnych programov našich predkov, ktorý je aj nositeom základných daností a schopností
jedinca. Stacionárne elektromagnetické polia, ktoré sa nachádzajú medzi povrchom a h bkou (na bunenej
úrovni, tak isto v oblasti lebky, šije,
trupu a v konatinách) tvoria tzv.
energetické úrovne spájajúce povrch
s h bkou a sú spojené aj medzi sebou.
Zabezpeujú prúdenie energie aj
medzi Morom energie a medzi Bioenergetickým oknom. Poda klasikov
tento moment poruchy (s možnosou zistenia v pulzoch) treba rieši
prioritne. Charakteristické pulzy, pri
poruche týchto polí, graficky znázornené v podobe trojuholníkov, boli zakomponované do programu metódy
jednotného H-diagramu.
Upresnil som niektoré dôležité
pojmy, ako je napríklad dráha Pericardu, kde Pericard by sa mal chápa
ako samostatný orgán Zang.
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Bol to nešastný preklad a mal by
znamena poda klasikov mastné,
šachovité tkanivá spolu s cievnymi
zväzkami, ktoré sa nachádzajú v strede hrudníka, nazývané : “Xin Biao“
(vládca srdca a ciev).
Publikoval som praktické vysvetlenie a použitenos mimoriadnych
dráh v kontexte s „mikrokozmickou“ dráhou. Zaviedol som možnos
preklinickej diagnostiky zhubných
procesov v organizme, pri použitenosti fenoménu „sršenia „ (poda D.
Tomeka) v pulzovej vlne a s využitím
iných klasických uení.
Diagnostika a lieba sclerosis multiplex s využitím tradiných možností
pri spojení s výsledkami metódy jednotného H-diagramu a pri spolupráci
s neurológom a oným lekárom, sa
javili ako význaný prvok na zvládnutie a udržanie dlhej remisii tohto
ochorenia.
Upozornil som a predniesol na
kongrese a zárove aj publikoval zaujímavý úkaz. Namerané impedancie
v meraných bodoch orgánov, ktoré
boli operane odstránené (cholecystectomie, renectomie),vykazovali
hyperaktivitu.
Predpokladal som, že „ožiarené“
okolité tkanivá s chorým orgánom
udržujú predchádzajúcu aktivitu. Ak
patrinou elektrostimuláciou nedokážeme harmonizova tento stav, môže
pôsobi naalej v zmysle pretrvávajúceho“ ohniska“ a v smere pôsobenia poda WU-SING teórie vyvíja
svoju negatívnu innos.
Popísal som niektoré problémy
v používaných elektro-diagnostických metódach
Plánované skúmania pro futuro:
1. Pri rotácii akupunktúrnej ihly zisujem súbežné rotovanie (st pca
tkanív okolo ihly).
Uenia o „tonizácii a disperzii“
doporuujú rozliné smery pri
rotácii s ihlou.
Vzniká tu indukované elektro-magnetické pole, ktoré brzdí,
rozptyuje alebo opane posiluje
prúdenie QI a informanej energie?
2. Predpokladám možnos zostrojenia meracej aparatúry, ktorá
by okrem nameranej impedancie
v akupunktúrnom bode, merala aj
bodovú teplotu a výdaj CO2.

spoloenská rubrika

MUDr. ONDREJ BANGHA SEDEMDESIATNIKOM
V tomto roku si už tretíkrát spomíname na rok 1946, poda ínskeho
ponímania rok ohnivého psa. Je to
znamenie narodenia popredných
troch slovenských akupunkturistov.
Tí predchádzajúci dvaja už využili
onen rok skoršie a tak sme si o ich
prežitom celom 60-ronom obrate
zvieratníka a ešte jeho jednej šestine
pospomínali minule. Tretí sa ešte trafil do spomenutého roka a tak získal
tie isté vlastnosti ako oni. V roku psa
sa narodili mnohí známi udia, spomeniam len dos protikladné osobnosti ako sv. Matka Teraza a Sylvester Stallone i Madonna. Možno, že
práve niektoré ich vybraté vlastnosti
sa hodili i našim trom jubilantom. To
však nech si posúdia oni sami.
Ondrej sa narodil 22. októbra 1946
v Sokolciach na južnom Slovensku.
Školské roky si odbavil až po maturitu v Komárne, na lekárskej fakulte
UK v Bratislave študoval na pediatrickom odbore a promoval v r. 1969.
V odbornej kariére sa však presunul
k dospelým a tak aj atestoval z interny. Keže pracoval v Národnom
ústave tuberkulózy a respiraných
chorôb v Podunajských Biskupiciach, prirodzene potom atestoval z
pneumológie a ftizeológie. Zoznámenie sa s akupunktúrou a neobvyklá
ústretovoas vtedajšieho riaditea
ústavu prof. Virsíka - tú sme spoznali
i pri kontaktoch s profesorom ako
podporovateom vtedy tak nazývaných nekonvenných metód - mu
umožnili študijný pobyt v Moskve na
doškoovacom inštitúte v r. 1979. No
a to spustilo jeho školenecké obdobie
zamerané na EAV, akupunktúru i pre
pokroilých v Prahe i Brne. Pamätám
sa na neho ako na nového úastníka
našich schôdzí a konferencií venovaných akupunktúre na rozliných
miestach vtedajšej SR, kedy patril
medzi novými záujemcami k najaktívnejším v kladení otázok i vyslovovaní už vlastných názorov. Už v r.
1979 založil ambulanciu akupunktúry v jeho domovskom NÚTaRCh
a v r. 1984 ju dokázal povýši na
Oddelenie akupunktúry. Dávnejšie
mal kontakty i s prebúdzajúcim sa
záujmom o akupunktúru v Maarsku a tak neudo, že ho tam pozvali

prednáša na kurze v Budapešti v r.
1987. V r. 1989 sme spolu s ním i Milanom Môcikom absolvovali študijný
pobyt v Akadémii ínskej medicíny
v Pejingu a spoznali sme i lekárske
fakulty v Šangchaji a Naningu.
alšia fáza vývoja i zásluh nášho
jubilanta sa spustila založením
Subkatedry akupunktúry bývalého
Inštitútu pre doškoovanie lekárov
so sídlom v jeho ambulancii od
l.l0.l996 a jeho menovaním jej vedúcim od 1.9.1997. Z tej sa od r. 2010
stala Katedra akupunktúry Lekárskej
fakulty Slovenskej zdravotníckej
univerzity v rámci Ústavu tradinej
ínskej medicíny. Vedúcim je teda
od jej založenia. Organizuje predatestané školenia lekárov a atestácie
z akupunktúry, ktoré sa realizovali
už u 51 atestantov. alšie atestácie o
nevidie tento poet ešte zvýšia.
Suché vymenovávanie funkcií
a inností síce patrí do jubilejných
lánkov, ale je vhodné za tým vidie
viac - vôu jubilanta urobi pre vec
viac ako je bežné a náš jubilant to
urobil svojim spôsobom, ležérne
a bez zvyšovania hlasu.
Nemožno si odmyslie preto ani
alšie dve oblasti jeho aktivity. Nedlho po jeho „zakupunkturizovaní“
sa stal lenom výboru spolonosti
akupunktúry, ako sa postupne vyvíjali a oficializovali. V rokoch 1990
až 2003 tu pracoval ako vedecký
sekretár a potom ako viceprezident
pre kontakty s orgánmi Európskej
únie a taktiež zástupca SSA v Rade
medzinárodnej lekárskej akupunkturistickej organizácie ICMART.
V rokoch 1994-5 bol hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva pre

akupunktúru. Od r. 1996 je expertom
Slovenskej lekárskej komory pre
odbor akupunktúra. V súasnosti bol
zvolený na druhé funkné obdobie
za prezidenta SSA. Z toho všetkého vyplýva, že aktívne zasahuje do
legislatívnych zmien v prospech
akupunktúry, o je nielen prospešná, ale vemi záslužná práca, ktorá
viedla k legalizácii akupunktúry ako
postgraduálneho odboru medicíny na
Slovensku.
Druhou oblasou sú jeho publikané práce, teda spoluautorstvo
v našich kolektívnych uebniciach,
vlastná publikácia o moxe, ktorá vyšla i v eskom preklade, množstvo
lánkov v odbornej tlai, vrátane
funkcie zástupcu šéfredaktora nášho
domáceho asopisu v rokoch 19901997. Na rozliných odborných
fórach doma i v zahranií predniesol
vyše poldruha stovky referátov a príspevkov. Ako pneumológ spolupracoval na riešení výskumných úloh
s tematikou možností ovplyvnenia
nefarmakologickou cestou - rozumej
akupunktúrou - mechanizmu regulácie dýchania.
Našastie u nás sa ešte po starom
zásluhy neznevažujú, ale aspo symbolicky odmeujú a tak je nositeom
estného lenstva maarskej a eskej
spolonosti akupunktúry a držiteom
všetkých troch stupov medaily
Propter merita Slovenskej lekárskej
spolonosti.
Milý Ondrej, nech Ti i po sedemdesiatke slúži zdravie o kúsok lepšie
ako predtým a tak nech vo všetkých
tvojich funkciách dokážeš svojím
pokojným spôsobom vybojova
a udrža pre akupunktúru o sa
len bude da. No a nech a žiaden
vietor okolností nesfúkne tak ako
nás nesfúkol ten poriadny vietor na
Vekom ínskom múre.
Za SSA SLS viceprezident pre TM
Teodor Rosinský
Ku gratuláciám sa pripájajú aj
Slovenská a eská redakcia asopisu
Acupunctura BohemoSlovaca,
asopis LAS LS JEP
a SSA org. zložka SLS.
MUDr. Alena Ondrejkoviová, PhD
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spoloenská rubrika

MUDr. ANNA ¼UPTÁKOVÁ
Pretieklo vea vody v Dunaji i
rieke Nitre od asu, kedy som sa
v rozhovore spýtal dr. uptákovej
preo vlastne odišla z lukratívneho
miesta na ORL klinike v Bratislave.
Odpove si pamätám doteraz. Rozhodla som sa venova akupunktúre
a pridruženým technikám i energoinformanej liebe potom, o som
zistila, že mnohé komplikované
operané zákroky na klinike nesplnili
oakávaný efekt ani u pacientov ani
u kolegov, ktorí ich robili.
MUDr. Anna uptáková sa narodila
27.8 1956 v Novej Bani. V Bratislave absolvovala základnú, strednú Gymnázium Metodova ako aj vysokú
školu na LFUK - Odbor všeobecné
lekárstvo, ktoré ukonila 14.5.1981.
Od roku 1981 - 1984 pracovala na
internom oddelení NsP Trnava. Následne od roku 1984 - 1992 pracovala na II.ORL klinike v Bratislave
v špecializácii otorinolaryngológia ,
kde aj absolvovala atestáciu I . stupa
v ORL v roku 1988.
Po absolvovaní základných kurzov z akupunktúry a homeopatie, od
marca r. 1992 zaala pracova na

ŽIVOTNÉ JUBILEUM

Oddelení akupunktúry a naturálnej
medicíny NsP Ružinov a následne
v Centre akupunktúry, Ivánska cesta
23, Bratislava pod vedením primára
MUDr. Gustáva Solára PhD. až do
roku 2002. Od roku 2003 pracuje
v neštátnej Ambulancii akupunktúry,
Bajzova 2, Bratislava, kde poskytuje
lieebno-preventívnu
starostlivos
ako lekár samostatne pracujúci v odbore akupunktúra, otorinolaryngológia, homeopatia a naturálna medicína. Po zaradení do špecializaného
medicínskeho odboru akupunktúry
v SZU Bratislava, absolvovala atestáciu v odbore Akupunktúra. Je absolventkou základných školení v akupunktúre pri IDVPZ Bratislava ako
aj nadstavbových kurzov zameraných
na rozšírenie problematiky akupunktúry. Súasne je absolventkou základných ako aj zahraniných kurzov
z homeopatie, je držitekou Európskeho Diplomu z Homeopatie (ECH
) - od r. 2010. Pôsobila ako lektorka
vo viacerých základných kurzoch
akupunktúry pri IDVZP v Bratislave
a v Košiciach, ako aj v iných akupunktúrnych školiacich aktivitách le-

károv pod vedením ASL . Aktívne sa
zúastovala kongresov akupunktúry
na Slovensku aj v zahranií, tiež pravidelne aktívne celoštátnych vedecko
– pracovných konferencií SA ASL
SR a tiež konferencií s medzinárodnou úasou, ako aj publikanej innosti v rámci odboru Akupunktúra,
je lenkou slovenskej asti redakcie
asopisu Acupunctura BohemoSlovaca. Viac ako 15 rokov je lenkou
Výboru akupunktúry SSA oz SLS. Za
aktívnu prácu v tomto odbore jej bola
Slovenskou lekárskou spolonosou
udelená v r.1999 Bronzová medaila
za zásluhy o SLS, estné uznanie za
zásluhy o rozvoj SSA oz SLS a Pocta
Doc. MUDr. Jozefa Šmiralu, PhD.
v 2016.
Milá Anica dovo aby som Ti s príležitosti Tvojho životného jubilea
v mene svojom i v mene výboru SSA
zaželal hlavne dobré zdravie, vea
šastia a úspechu v práci i v osobnom
živote, a ešte mnoho spokojných pacientov v Tvojej ambulancii.
Ad multo annos.
MUDr. Milan Môcik,
vedecký sekretár SSA oz SLS

SPRÁVA O MMB IV

(MEMORIÁL MILADY BAREŠOVEJ).
Priaznivci, žiaci a ctitelia MUDr.
Milady Barešovej sa stretli už na 4.
roníku memoriálu na jej poes.
Zišli sme sa vo Vininom nealeko
Pezinku 22.9.2016. Vaka neúnavnej
takmer profesionálnej a systematickej dokumentaristickej práci MUDr.
Hübnerovej si stále môžeme MUDr.
Miladku pripomenú na filmovom
zázname, akoby sme s ou boli v
jednej miestnosti. Videli sme dokument z Praktických postupov v akupunktúre roku Pána 2005. Vždy sme
prekvapení jej jedineným prístupom
k pacientovi, jej uvažovaním a tým,
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že vždy sa nieo nauíme, o sme už
kedysi vedeli a zase nevieme...
Vypouli sme si aj atestanú prácu
MUDr. Somorovej o šachovo svalových dráhach, pekne spracovanú, systematickú a dobre dokumentovanú.
MUDr. Gašpar prednášal o svojich
skúsenostiach s elektroakupunktúrou.
Možno mu len blahožela k dosiahnutým výsledkom!
MUDr. Zelenayová priniesla trochu
exotiky, rozprávala o svojej stáži u
profesora Yamasuriu na Srí Lanke.
V neposlednom rade sa pri týchto
našich stretnutiach tešíme aj na kul-
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túrny alebo športový program, ktorý
sa mení poda oblasti, roného obdobia a životných situácií lenov nášho
klubu. Toho roku sme boli na husacích hodoch a chutnali sme vínka na
malokarpatskej vínnej ceste a oslávili
sme okrúhliny pani prim. MUDr. Majeríkovej. Tak, Gabika, ešte raz- ad
multos annos!!
Do neba letí pozdrav našej drahej
uiteke a ochrankyni- Miladka,
nezabúdame na Teba a stále nám
chýbaš!!!
zapísala
MUDr. Eva Svrková, Stará ubova

Obrázky vo farbe
ENERGETICKÉ ÚROVNE V SÚVISLOSTIACH

(str. 17)

Prim. MUDr. Ján Herdics

Niektoré komponenty rieky
z boného pohadu (obr.1)

Opaná priepustnos v ase
prílivu danej dráhy (obr 2)

Energetická štruktúra Vitálnej
guôky, ktorá je nosiom Qi (obr.4)

Sieovina energetických úrovní
(obr 3)

VÈASNÁ DIAGNOSTIKA RAKOVINY

Obr.1 ínsky extrameridiánový
bod Xindaxi

(str. 19)

Dr. E ry Ajándok, Murvai Sándor

Obr.3. „Vonkajší“ bod Xindaxi
v našich výskumoch

Obr.2 Spojené body Baihui
a Xindaxi v experimente
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ICMART Congress 2017
Date: 2th-4th June 2017
Venue: Mexico City, Mexico
Dear Colleagues:
It is a privilege, for ICMART (International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques) & FILASMA (Federación Ibero-Latinoamericana de Sociedades Médicas de Acupuntura), represented by COMAH (Colegio Mexicano de Acupuntura Humana
A.C.), to invite you all to the First World Congress ICMART-FILASMA Mexico 2017 entitled “The Role of Acupuncture on the World’s
Health Integration”, that will take place on Mexico City, on June 2-4, 2017.
For the first time, both ICMART and FILASMA,
(DUO\%LUG8QWLO /DWH5HJLVWUDWLRQ8QWLO $IWHU0D\
two umbrella associations representing Medical
-DQXDU\
0D\
DQG2Q6LWH
Acupuncture, have come together to create one
86'
86'
86'
of the biggest acupuncture scientific events in $FWLYH6WXGHQWV
&20$+$FWLYH0HPEHUV
86'
86'
86'
the world.
86'
86'
86'
Over the last decades, our specialty has been 5HJXODU)HH
3DUWLFLSDQWVWR<RXQJ
86'
86'
86'
widely recognized as an indispensable therapeutic resource in health care. Modern scientific 6FLHQWLVWV$ZDUG
86'
86'
86'
research has permitted and continues facilita- $FFRPSDQ\LQJ3HUVRQ
ting the understanding of its underlying mecha(DUO\%LUG 8QWLO-DQXDU\WK
nisms. Likewise, the investigation and analysis

of classic Chinese medicine theories and their
correlation to modern medicine, has opened a
fascinating horizon of knowledge that allows a
more comprehensive and more rational use of

acupuncture.
Therefore, we must promote and spread the
results of research realized in the vast field
of Traditional Chinese Medicine and Modern *URXS1DPH
,&0$57),/$60$:RUOG0HGLFDO$FXSXQFWXUH&RQJUHVV
Acupuncture, having a permanent forum for
0H[LFR
international academic exchange.
*URXS&RGH
*5&:0$
The practice of acupuncture has become an +RWHO1DPH
+LOWRQ0H[LFR&LW\5HIRUPD
example of unity and integration of physicians
+RWHO$GGUHVV
$Y-XDUH]&RORQLD&HQWUR0H[LFR&LW\0H[LFR&3
and medical acupuncture societies in favor of
worldwide health. Thus, the joint organization of this great event between ICMART and FILASMA, represents an excellent example
of the integration of medical acupuncturists all over the world.
This is why, we consider of vital importance that you don‘t miss it and INTEGRATE yourself into this magnificent adventure.
Francisco Lozano MD, PhD
Konstantina Theodoratou MD, MSc, Med. Psyc
President of FILASMA
President of ICMART

